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RESUMO 
 

O selênio é utilizado como elemento colorante ou descolorante na indústria 

vidreira. Sua característica altamente volátil durante a fusão do vidro, com perdas de 

até 80%, tem sido uma questão discutida já há muito tempo. Assim, alternativas têm 

sido buscadas na tentativa de aumentar o rendimento do selênio. Utilizar o princípio da 

microencapsulação do selênio através da obtenção de vidros pelo método sol-gel 

apresenta-se como uma possibilidade para novos estudos. O método sol-gel permite 

obter vidros de alta pureza utilizando recursos mais simples que em uma fusão 

convencional. Este trabalho apresenta um estudo do rendimento do selênio em duas 

composições de vidros sodo-cálcicos. Para tanto, foram utilizadas diferentes fontes de 

selênio (Se0, ZnSeO3, Na2SeO3). Uma proposta desta pesquisa foi obter uma nova 

fonte de selênio através da síntese de um material rico em sílica pelo método sol-gel, o 

qual contenha selênio em sua formulação. Este material é utilizado como uma 

alternativa de inserção de selênio visando o aumento de seu rendimento durante a 

fusão, considerando-se o princípio da microencapsulação. As amostras vítreas 

contendo selênio apresentaram coloração rosa. Os resultados de análise química 

mostram que a incorporação de selênio foi maior para as amostras com maior 

concentração de álcalis. Uma das amostras contendo um dos materiais sintetizados 

pelo método sol-gel apresentou a menor perda de selênio (34%) dentre todas, 

indicando que o método proposto foi eficiente para a redução da volatilização deste 

elemento. Os ensaios de absorção óptica apresentam três bandas de absorção: 380 nm 

(Fe3+), 500 nm (Se0 / Se2-)  e 720 nm (Fe2+). As amostras obtidas por sol-gel são 

amorfas, adquiriram uma forte coloração avermelhada com o tempo e os resultados 

obtidos nos ensaios de caracterização indicaram uma potencial aplicação deste 

material como sensor de umidade.  

 

Palavras-chave: vidro soda-cal-sílica, rendimento do selênio, método sol-gel, 

microencapsulação. 

 

 



  

ABSTRACT 
 

STUDY OF THE EFFECT OF SELENIUM COMPOUNDS IN SODA-LIME-SILICA 
GLASSES 

  
Selenium is used as a colorant and discolorant element in the glass industry. Its 

highly volatile characteristic during the glass melting, which causes losses around 80%, 
has been discussed for a long time. Meanwhile, alternatives have been searched to 
increase the yield of selenium. Microencapsulation of the selenium by sol-gel processing 
may be considered for new studies. This work presents an investigation, in laboratory 
scale, of the selenium yield in two model soda-lime glass compositions. Different 
sources of selenium (Se0, ZnSeO3, Na2SeO3) were used, which were incorporated into a 
silica rich material, containing the selenium source, by sol-gel method. The glass 
samples were obtained by melting the raw-materials at 1350°C in high alumina 
crucibles, and showed different grades of pink coloration. Chemical analysis results 
showed that the incorporation of selenium was higher in the glass containing higher 
concentration of alkaline elements. In terms of selenium source, the best yield (lowest 
loss of selenium) was 34 wt%, obtained with SG3 (synthesized material by sol-gel 
method) as the selenium source. The optical absorption curves presented three main 
absorption bands: 380 nm (Fe3+), 500 nm (Se0/Se2-) and 720 nm (Fe2+). The samples 
obtained by sol-gel were amorphous, acquired a strong reddish coloration with time, and 
indicated potential characteristics for application as a humidity sensor. 

  
Key-words: soda-lime-silica glass, selenium yield, sol-gel method, microencapsulation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Os materiais feitos de vidro estão presentes na vida cotidiana desde a 

antiguidade, quando eram usados como objetos decorativos em 3000 a.C. na região da 

Mesopotâmia [1]. Na atualidade, o vidro está presente na construção civil, na indústria 

automobilística, em utensílios domésticos entre outros. 

Vidro pode ser definido como um sólido não-cristalino que apresenta uma 

temperatura de transição vítrea (Tg). Não possuem um ponto de fusão definido, pois 

possuem estrutura amorfa, ou seja, não apresentam ordem estrutural de longo alcance 

como os cristais. Encontra-se em estado metaestável e como os líquidos, fluem quando 

estão sob tensão e são isotrópicos [2].  

O vidro sodo-cálcico comercial é constituído de aproximadamente 70% de sílica 

(SiO2) e outros óxidos que alteram as propriedades da sílica facilitando a fusão. Pela 

adição de óxidos colorantes na composição do vidro, é possível obter diversas cores: o 

ferro fornece principalmente a cor verde, o cobalto a cor azul, o selênio a cor rosa, entre 

outros [3]. 

A cor rosa do selênio é difícil de ser reproduzida devido a alguns fatores tais 

como: a alta volatilização e a baixa intensidade da cor rosa. O selênio é encontrado em 

pequenas quantidades na natureza, daí seu alto custo. Nos grandes fornos industriais, 

do selênio colocado na composição inicial do vidro, cerca de 80% são vaporizados ou 

reagem obtendo valências que não geram cor no vidro. Atualmente, selênio metálico é 

adicionado como matéria-prima para formar a cor rosa. Como o vidro é composto de 

óxidos, na fusão ocorrem reações de óxido-redução que alteram a valência do selênio 

metálico adicionado, o que dificultam o controle da coloração final do vidro [4].  
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OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho é dedicado ao estudo do efeito da adição de fontes de selênio 

como colorante na fabricação de vidros sodo-cálcicos. Visa ainda propor novas 

alternativas para a redução da volatilização do selênio durante a fusão e, por 

consequência, o aumento de seu rendimento. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar pelo método sol-gel um material para ser utilizado como fonte de 

selênio em vidros; 

 Obter vidros sodo-cálcicos utilizando diferentes fontes de selênio, inclusive 

aquelas obtidas por sol-gel, através de fusões em escala de laboratório; 

 Caracterizar as amostras obtidas quanto à composição química (FRX) e quanto 

às propriedades ópticas (absorção óptica, parâmetros de cor, índice de refração), 

térmicas (DTA, DTG, DSC). 

 Quantificar o rendimento do selênio e discutir a influência destes resultados nas 

propriedades dos vidros. 

 

 

O capítulo 2 apresenta um levantamento bibliográfico a respeito de vidros sodo-

cálcicos comerciais e o uso do selênio. No capítulo 3 são apresentados os materiais e 

métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Os resultados e discussões são 

apresentados no capítulo 4. As conclusões desta pesquisa são apresentadas no 

capítulo 5. No capítulo 6 são oferecidas sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

É apresentado a seguir o levantamento bibliográfico a respeito de vidros, o uso 

de selênio, a técnica de microencapsulação e o método sol-gel. 

 

 

2.1 VIDROS 

 

 

Definir vidro não é uma tarefa fácil. A ASTM (American Society for Testing 

Materials) já definiu vidro como “um produto inorgânico obtido por fusão o qual é 

resfriado para uma condição rígida sem que haja cristalização”. Mesmo esta definição é 

muito restritiva; muitos sistemas vítreos orgânicos são conhecidos e a fusão não é a 

única forma de se produzir vidro. O processo sol-gel não utiliza as altas temperaturas 

normalmente empregadas na fusão de vidros. O mesmo vale para a técnica de 

deposição química a vapor (CVD – Chemical Vapour Deposition), que não realiza a 

fusão dos materiais constituintes do vidro [5]. 

Em relação à aparência do vidro, esta é essencialmente a de um sólido.  A 

densidade e as propriedades mecânicas e térmicas são similares aos cristais de 

composição equivalente. Entretanto, diferente dos cristais, os vidros não possuem 

ponto de fusão e também não clivam em uma direção preferencial [5]. A Figura 1 

mostra um esquema bidimensional de uma estrutura ordenada representando um cristal 

e uma estrutura desordenada, semelhante à de um vidro. 
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Figura 1 – Representação de estruturas cristalina e amorfa. (a) Cristal, (b) e (c) vidro [3,6]. 

 
 

Vidros são essencialmente isotrópicos e suas propriedades físicas remetem aos 

líquidos. Isto porque os arranjos atômicos no vidro apresentam desordem em longo 

alcance, o que é típico nos líquidos, e evidenciado através da análise de difração de 

raios X (DRX). É também um sólido não-cristalino que possui uma estrutura parecida 

com a de um líquido, a qual é convertida em líquido continuamente através de 

aquecimento; o vidro apresenta uma mudança contínua de volume e, sob aquecimento, 

realiza suavemente a transição para o estado líquido, apresentando um comportamento 

de transição vítrea ou temperatura de transição vítrea (Tg) [5].  

 

 

2.1.1 Vidro sodo-cálcico 

 

 

Vidros sodo-cálcicos (sistema soda-cal-sílica) ou vidros silicatos são 

possivelmente os vidros de menor custo de fabricação e os mais largamente utilizados 

de todos os vidros comerciais. Garrafas de bebidas, vidros de janela, lã de isolamento 

térmico e lâmpadas incandescentes e fluorescentes são feitos de vidros sodo-cálcicos. 

Estes vidros apresentam boa estabiliadde química, alta resistividade elétrica e boa 

transmissão espectral na região do visível. Possuem ainda um coeficiente de expansão 

térmica relativamente alto (~ 100 x 10-7/ºC). Devido às matérias-primas utilizadas, a 
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temperatura de fusão varia de 1400ºC a 1500ºC permitindo fabricar rapidamente 

produtos de baixo custo [5].  

A fabricação do vidro industrial parte das matérias-primas em pó, as quais são 

misturadas previamente e fundidas em fornos industriais pela ação de queimadores 

(maçaricos). A composição clássica de um vidro sodo-cálcico utiliza 75% de areia 

(SiO2), 15% de barrilha (Na2CO3) e 10% de calcário (CaCO3). Outros elementos 

reagentes como o óxido de magnésio (MgO), a alumina (Al2O3) e o óxido de potássio 

(K2O) podem ser acrescentados com funções específicas, como aumentar a resistência 

mecânica do vidro, ou ainda como anti-espumantes, afinantes, colorantes ou 

descolorantes - nesta categoria encontra-se o selênio, o qual posteriormente será 

explicado com mais detalhes [3]. A Figura 2 apresenta como exemplo, em porcentagem 

em massa, os elementos componentes de um vidro sodo-cálcico comercial (vidro plano 

float industrial)1. 

 

 

 
Figura 2 - Composição do vidro plano float 1. 

 
 

                                                
1 Componentes do vidro. Disponível em: www.cebrace.com.br. Acesso em 23/01/12; 
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Atualmente, o caco de vidro é também utilizado como parte da composição. São 

várias as vantagens no uso de caco de vidro reciclado, entre elas estão um menor 

desgaste do forno, a redução no carry-over (arraste de poeiras) e a redução do 

descarte de vidro em aterros industriais. A substituição de parte das matérias-primas 

pelo caco reduz os custos, reduz a extração de bens minerais e diminui o impacto 

ambiental, pois necessita menor quantidade de cavas, gera menos lagoas de rejeitos, 

menos poeira, menos contaminação de corpos d´água e águas subterrâneas, etc. A 

utilização de 60% de caco na composição de vidro reduz bastante o consumo de outras 

matérias-primas em comparação à composição sem caco [7]. 

Outra importante vantagem é a redução do consumo energético. A fusão de caco 

exige cerca de 40% menos de energia que a fusão de matérias-primas convencionais 

para a fabricação de vidro. Na fabricação convencional de vidro, uma série de reações 

ocorre na fusão e decomposição das matérias-primas. Já para o caco, basta que este 

seja amolecido, ou seja, que sua viscosidade seja diminuída, pois todas as reações 

para a formação do vidro já ocorreram [7]. 

 

 

2.1.2 Cor em vidros 

 

 

A produção de vidros coloridos precede à dos vidros incolores. A coloração foi 

inicialmente explorada com fins estéticos em jóias, frascos, utensílios de mesa e vitrais. 

Os materiais transparentes apresentam uma aparência colorida como conseqüência da 

absorção seletiva de faixas específicas de comprimentos de onda da luz; a cor 

observada é resultado da combinação dos comprimentos de onda que são transmitidos. 

Se a absorção é uniforme para todos os comprimentos de onda visíveis, o material tem 

uma aparência incolor; exemplos incluem os vidros inorgânicos de alta pureza e os 

monocristais de alta pureza como os diamantes e as safiras [8]. 

Os vidros inorgânicos são coloridos pela incorporação de íons de transição ou de 

terras-raras enquanto o vidro ainda está no estado fundido. Os seguintes pares cor-íon 

são representativos: Cu2+, azul-esverdeado; Co2+, azul-violeta; Cr3+, verde; Mn2+, 
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amarelo; e Mn3+, púrpura [8]. A relação cor-íon para o selênio será detalhada no 

Capítulo 2.2. 

 

 

2.1.2.1 Teorias de formação de cor 

 

 

Nassau [9] indica que existem quinze causas para a obtenção da cor em sólidos, 

líquidos e gases. Neste trabalho serão apresentados os cinco principais fatores 

responsáveis pela formação da cor em vidros. 

  

1. Metais de transição por efeito de campos ligantes 

 

Metais de transição com alta valência e banda d vazia, apresentam pequenos 

valores de energia média. A divisão dos níveis de energia de um átomo, ou íon 

metálico, cercado por ligantes pode ser explicada pela formação de um campo 

eletrostático (teorias do campo cristalino e do campo ligante) ou pela formação de 

orbitais ligantes, antiligantes e não-ligantes com diferentes energias (teoria do orbital 

molecular). Para a maioria dos metais de transição, a separação entre o estado 

fundamental e o excitado mais próximo é muito maior do que a energia térmica. Assim, 

a temperaturas comuns, é o estado fundamental que estará ocupado. O processo de 

absorção ocorre quando um fóton com energia h = E2 – E1 incide sobre a matéria 

contendo átomos em um estado de energia E1; a energia do fóton incidente é então 

transferida para um átomo, levando-o a fazer uma transição do estado de energia 

inferior (E1) para o excitado (E2) [10], conforme apresenta a Figura 3. O espectro de 

absorção do material terá a presença de uma banda de absorção referente a esta 

energia. 
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Figura 3 – Representação do processo de absorção da radiação eletromagnética pela matéria. 

 

 

Como os vidros são amorfos e, portanto não possuem estrutura atômica 

organizada como a dos cristais, os conceitos de campo cristalino e campo ligante não 

se aplicam rigorosamente a estes. Por serem formados por óxidos, os íons O2- são os 

ligantes, mas a simetria, bem como o número de coordenação, varia de caso a caso, 

dando origem a uma série de absorções variadas [9]. 

A cor é muito dependente da composição do vidro. Distorções na rede são muito 

comuns, de modo que não se tem ligantes perfeitamente simétricos. Para a maioria dos 

metais de transição em um vidro, salvo algumas exceções, a coordenação 

predominante é a octaédrica (número de coordenação 6). A Tabela 1 apresenta um 

resumo das cores formadas por íons de configuração eletrônica 3d em vidros sodo-

cálcicos e em outros vidros [9]. 
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Tabela 1 – Cores formadas por íons de metais de transição (3d) em vidros sodo-cálcicos e outros vidros 

[9]. 

Íon 
Configuração 

eletrônica 
Cor em vidro sodo-cálcico 

Cores adicionais 

em outros vidros 

Ti3+ 3d1 violeta-roxo - 

V4+ 3d1 - azul 

V3+ 3d2 amarelo-verde - 

Cr3+ 3d3 Verde amarelo-laranja 

Cr2+ 3d4 - azul 

Mn3+ 3d4 roxo - 

Mn2+ 3d5 incolor amarelo, marrom 

Fe3+ 3d5 amarelo-verde pálido incolor 

Fe2+ 3d6 azul esverdeado amarelo, rosa 

Co3+ 3d6 - amarelo 

Co2+ 3d7 violeta-azul intenso rosa, vermelho 

Ni2+ 3d8 amarelo, marrom roxo 

Cu2+ 3d9 azul, verde - 

 

 

2. Transferência de carga 

 

Este mecanismo de obtenção de cor recebe este nome, pois a cor aparece por 

mecanismos de transição eletrônica entre dois ou mais átomos. Um exemplo deste 

mecanismo é a safira azul, que é um cristal de Al2O3 com pequenas concentrações de 

titânio e ferro em sua composição [9,11,12]. 

Em 1902, o químico francês Verneuil tentou duplicar a safira azul. Analisando a 

composição de várias pedras naturais ele observou que elas continham pequenas 

quantidades (< 1%) de óxidos de ferro e de titânio. A razão da presença destas duas 

impurezas só veio a ser compreendida 60 anos depois [12]. 

O ferro e o titânio substituem o alumínio no Al2O3. O ferro aparece como Fe3+ ou 

Fe2+ e o titânio aparece como Ti4+. Se ambos Fe2+ e Ti4+ estão presentes, a interação 
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entre eles é possível se estes estiverem localizados em sítios Al adjacentes. Ao perder 

um elétron, o Fe2+ se converte em Fe3+, enquanto o Ti4+ ganha um elétron e se converte 

em Ti3+. Assim ocorre a seguinte reação [9,11,12]: 

 

Fe2+ + Ti4+ → Fe3+ + Ti3+                  (1) 

 

 A energia desta combinação (lado direito da eq.1) é 2,11 eV maior que a do lado 

esquerdo. A Figura 4 mostra a representação dos níveis de energia e a transição 

energética desta reação. Se a energia da luz incidente coincide com este valor, a safira 

azul absorve a luz para produzir esta transferência de carga e o resultado é uma banda 

em 588 nm. Este processo é também chamado oxidação-redução fotoquímica. Neste 

caso todas as cores são absorvidas, exceto o azul e o azul-violeta, resultando na 

coloração característica dessa pedra preciosa. Esta transferência de carga é chamada 

de intervalência heteronuclear, pois ocorre entre íons de elementos químicos diferentes 

[9,11,12]. 
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Figura 4 – Representação dos níveis de energia e transição energética da safira azul [9]. 
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As transferências de carga são transições permitidas acarretando numa maior 

facilidade de obtenção de cores muito intensas com mínimas quantidades de 

impurezas. As absorções de transferência de carga são de 100 a 1000 vezes mais 

intensas que as transições d-d ou f-f encontradas nos efeitos de campos ligantes [11]. 

Os processos de coloração por transferência de carga são razoavelmente 

comuns em vidros. É o caso do vidro âmbar das garrafas de cerveja, que é fabricado 

com uma composição semelhante à de um vidro incolor, acrescentado de ferro, sulfato 

de sódio e carvão. A presença de íons Fe2+ e Fe3+ rodeados por íons S2- e O2- em 

campos tetraédricos e octaédricos, possibilita a transferência de carga semelhante à da 

magnetita (Fe3O4), resultando na cor marrom. A presença do enxofre é muito 

importante, pois os ânions sulfeto substituirão os oxigênios, rodeando os cátions de 

ferro, alterando o campo ligante e participando da formação da cor [11]. 

 

 

3. Metais e semicondutores dispersos no vidro 

 

A presença de partículas metálicas ou semicondutores dispersos no interior do 

vidro também podem causar coloração, podendo ser explicadas pela teoria das bandas. 

É característica dos metais possuírem a banda de condução sobreposta à banda de 

valência, ocasionando a conhecida “nuvem eletrônica”, ou seja, a presença de elétrons 

livres no interior do material. Tal característica permite aos metais obter propriedades 

como a alta condutividade elétrica, o brilho metálico e a refletividade própria dos metais 

[9,11]. A Figura 5 apresenta uma representação esquemática de partículas metálicas 

sofrendo a interação da luz e demonstrando o deslocamento da nuvem eletrônica em 

relação ao núcleo das partículas (plasmons ressonantes). 
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Figura 5 – Representação esquemática de partículas metálicas mostrando o deslocamento da nuvem 

dos elétrons de condução em relação ao núcleo [13]. 

 

 

Nos vidros que contêm partículas de metais dispersos, a luz incidente é 

absorvida tão intensamente pelos átomos da superfície, que penetra apenas algumas 

centenas de átomos de profundidade, em geral menos de um comprimento de onda. A 

luz absorvida induz correntes elétricas alternadas na superfície do material, as quais 

reemitem a luz para fora, dando origem à forte reflexão metálica. A variação de cores 

nos metais se deve ao fato de o coeficiente de absorção k variar com o comprimento de 

onda. Por exemplo, o ouro interage mais intensamente na região vermelha do espectro 

e também absorve mais esta cor [9,11]. 

Atualmente, há diversas pesquisas que utilizam nanopartículas metálicas em 

vidros para aplicações em fotônica e optoeletrônica, uma vez que estas possibilitam 

intensificar propriedades ópticas destes materiais, como por exemplo a emissão obtida 

pela dopagem com terras-raras [13]. A Figura 6 apresenta o espectro de absorção de 

nanopartículas de ouro em colóides, mostrando a dependência da posição das bandas 

(bandas de plasmon) em função do tamanho das nanopartículas de ouro. O 

posicionamento das bandas de absorção tem influência direta na coloração do vidro. 
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Figura 6 - Espectro de absorção de nanopartículas de ouro com diferentes tamanhos [13,14]. 

 

 

Já os materiais semicondutores possuem um gap entre as bandas de valência e 

a de condução, ou seja, para que haja transição entre as bandas é necessária uma 

energia igual ou superior a este gap. Dependendo desta energia, a luz visível pode ser 

totalmente transmitida, parcialmente absorvida ou totalmente absorvida. 

Semicondutores podem ter a coloração variando do amarelo (ex: CdS) ao vermelho (ex: 

HgS). Os semicondutores com gap inferior a 1,77 eV são pretos (ex: Si) [9,11]. 

Em vidros os semicondutores são utilizados como corantes na forma de cristais 

mistos de CdS (amarelo) e CdSe (preto). Estes elementos formam uma solução sólida e 

permitem uma série de cores diferentes, pois precipitam no interior do vidro na forma de 

pequenos cristais, colorindo o material. A fabricação de filtros possui uma gama de 

cores que varia do laranja (3CdS.CdSe) ao vermelho (2Cd.3CdSe) [9,11]. 

 

 

4. Centros de cor 

 

São defeitos eletrônicos gerados em materiais cerâmicos a partir da irradiação 

de energia eletromagnética ou de partículas de alta energia. Através do aquecimento, o 

material irradiado recupera a sua coloração original [9,11]. 
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Por exemplo, se um vidro antigo contendo ouro for exposto no deserto à radiação 

ultravioleta presente na luz solar intensa, após dez anos o mesmo vidro adquirirá uma 

atrativa cor púrpura (roxa). Se este vidro for aquecido em um forno, a cor desaparecerá. 

Muitos outros materiais, naturais ou feitos pelo homem, podem ser irradiados para 

produzir centros de cor. Algumas das cores obtidas em sólidos por centros de cor são 

perfeitamente estáveis (ametista, topázio azul), perdendo sua coloração somente 

quando aquecidos, porém existem outros centros de cor os quais são instáveis e 

enfraquecem (desaparecem) quando expostos à luz, ou outros ainda desaparecem 

mesmo no escuro [9]. 

Radiações energéticas podem ocasionar na retirada de átomos ou íons de suas 

posições originais; o mais comum é a retirada de elétrons dos íons. Em geral, os 

elétrons retornam mais rápido para seus íons originais ou para algum íon similar. Porém 

existem alguns mecanismos que conseguem evitar o retorno destes elétrons 

aprisionando-os em alguma configuração estável (armadilhas). Estas armadilhas podem 

ser vacâncias de ânions causadas por defeitos [9,11]. 

Um outro exemplo também observado em vidros antigos são aqueles que eram 

produzidos com materiais contaminados com altos teores de ferro e com manganês. O 

manganês era utilizado como descolorante químico e físico. Quando o vidro contendo 

Mn2+ é “solarizado” pela exposição à radiação UV da luz solar ou a outra radiação mais 

energética, um profundo e estável centro de cor roxa forma-se envolvendo Mn3+ [9,11]: 

 

Mn2+ + h → Mn3+ + e-                  (2) 

 

Este elétron pode ser então aprisionado por um íon Fe3+: 

 

Fe3+ + e- → Fe2+                   (3) 

 

Quando irradiados, a maioria dos vidros adquire uma coloração marrom. É 

importante observar que o espectro de absorção de um vidro com Mn3+ foto-oxidado é 

diferente do espectro de absorção de um vidro contendo o íon Mn3+. Isto porque este 
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último não é formado por reações redox induzidas por radiação, mas devido a efeitos 

de campos ligantes [9,11]. 

Alguns vidros podem formar centros de cor quando expostos à luz, porém os 

mesmos desaparecem quando há a remoção da fonte iluminante. Estes vidros são 

chamados fotocrômicos. Exemplos destes são os vidros silicatos contendo íons Eu2+ e 

Ti4+ [9,11]. 

 

 

5. Espalhamento 

 

Os dois principais tipos de espalhamento são o de Rayleigh e o de Mie. O 

espalhamento de Rayleigh explica a origem de muitas cores azuis. Partículas 

distribuídas randomicamente, as quais possuem tamanho muito menor que um 

comprimento de onda da luz, espalham a luz essencialmente pelo fenômeno de 

difração. Cada elétron no meio torna-se uma fonte de luz secundária cuja freqüência é 

inalterada em uma larga extensão (cerca de 99,9%) da radiação incidente. A 

concentração dos centros de espalhamento é baixa, e por este motivo, eles são 

espalhadores independentes. [5]. Como o azul é espalhado muito mais intensamente 

que o vermelho, Rayleigh provou que não são necessárias partículas para haver o 

espalhamento da luz. Mesmo substâncias muito puras têm flutuações em seu índice de 

refração e isto já é suficiente para espalhar a luz. Em vidros, há uma variação 

semelhante de densidade e índice de refração que espalham a luz, tanto pela mistura 

imperfeita, como por flutuações de arranjos na rede [6,9,11]. 

O espalhamento azul de Rayleigh pode ser visto em partículas desde o tamanho 

de apenas alguns átomos ou moléculas de tamanho em torno de 1 nm até cerca de 

300 nm (menor que o comprimento de onda da luz violeta, aproximadamente 400 nm). 

Quando esse tamanho de partículas aumenta, tornando-se comparável ao comprimento 

de onda da luz, a intensidade do espalhamento é deslocada de fase e a aproximação 

de Rayleigh não vale mais. Esta é dada pela teoria de Mie [5,9,11]. 

Mie conseguiu resolver a partir das equações de Maxwell, soluções para 

partículas esféricas com tamanho de até dois comprimentos de onda da luz [9,11]. 
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Estas relações teóricas gerais explicam o comportamento de partículas esféricas de 

qualquer tamanho ou material. Uma onda eletromagnética plana incidente em uma 

esfera homogênea induz o movimento de elétrons. Isto dá origem à radiação a qual 

pode ser quebrada em ondas parciais, elétrica e magnética, descritas respectivamente 

pelos diferentes termos da solução dada por Mie na forma de séries [15]. O 

espalhamento passa a ser mais intenso no sentido de propagação da luz e não é mais 

azul, podendo às vezes apresentar cores diferentes, principalmente bandas vermelhas 

e verdes, dependendo do ângulo de observação. Este efeito chamado policroísmo, 

pode ser visto somente se todas as partículas têm exatamente o mesmo tamanho. 

Como isto geralmente não ocorre, o comum é haver uma superposição de efeitos 

resultando na cor branca, a mesma vista em neblina, ou nas nuvens. O espalhamento 

de luz de Mie, juntamente com a absorção do metal disperso, explicam a formação da 

cor dos vidros rubi [9,11]. 

 

 

2.1.2.2 Medição da cor 

 

 

Na indústria vidreira, a coloração do vidro é obtida pela adição de elementos 

colorantes à sua composição, que segundo suas características, interferem com a luz 

transmitida através do material, produzindo cores [11,16]. 

A cor em vidros é medida e controlada por meio do espaço tricromático da 

CIELAB 1976, conforme padronizado pela Comission Internationale de L’Eclairage 

(CIE). A CIE ou Comissão Internacional de Iluminação é uma organização oficial e 

internacional encarregada das questões relacionadas à normalização e definição de 

iluminação e, como conseqüência, da colorimetria [4,17]. 

O sistema CIE L*a*b* ou CIELAB (diagrama Lab), atualmente adotado pelos 

produtores e utilizadores de vidros e pela indústria em geral, foi desenvolvido em 1976 

com o objetivo de permitir a medição da cor com qualidade. A medição é realizada 

através de um espectrofotômetro ou colorímetro que fornece o espectro de transmissão 

na faixa do visível. Operações matemáticas são realizadas para obter coordenadas de 
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um ponto em um sistema cartesiano. Para tanto, são considerados os elementos: 

observador padrão e iluminante [4,17].  

A Figura 7 apresenta o Diagrama CIE L*a*b* e mostra uma representação sólida 

para o espaço L*a*b*. O parâmetro L* refere-se à luminosidade (brilho) no eixo z e varia 

de 0 a 100 passando pelo eixo das coordenadas a* e b*. No lado negativo do eixo L* a 

pureza da cor é maior (mais escura), enquanto no lado positivo do eixo a pureza da cor 

é menor (mais clara). Em geral, as cores medidas nos vidros têm baixa pureza, pois ela 

é percebida pela luz transmitida, ou seja, pela luz que atravessa o material. Já em 

esmaltes e tintas, por exemplo, a cor é percebida por reflexão, pois não há 

transparência. Um vidro incolor terá sempre um parâmetro *L maior que um vidro 

colorido e um vidro colorido terá um parâmetro *L menor quanto maior for a adição de 

colorante. O parâmetro a* refere-se ao eixo x que varia do verde ao vermelho e o 

parâmetro b* refere-se ao eixo y que varia do azul ao amarelo [4,17]. 
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Figura 7 – a) Diagrama CIE L*a*b*. b) Representação sólida do espaço L*a*b* [17]. 

 

 

A Figura 8 apresenta, sobre as coordenadas colorimétricas, o efeito da adição de 

alguns colorantes à composição do vidro. 
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Figura 8 – Efeito de colorantes em vidros sobre as coordenadas colorimétricas [11]. 

 

 

2.2 SELÊNIO 

 

 

Selênio (Se) é um metalóide utilizado na fabricação de células fotoelétricas e 

vidro. É também largamente usado na indústria alimentícia e farmacêutica como fonte 

de vitamina e nutrientes. É um elemento químico do grupo VIA da tabela periódica, com 

propriedades químicas e físicas muito semelhantes às dos elementos químicos enxofre 

e telúrio. A descoberta do selênio é creditada ao químico Jöns Jacob Berzelius, o qual 

em 1817 isolou o elemento do resíduo vermelho encontrado no ácido sulfúrico 

preparado da mineração da pirita em Fahlun, Suécia, [18]. 

Minerais de selênio são poucos e raros. O selênio é um elemento que tem a 

particularidade de possuir um odor pronunciado, bastante desagradável, e que ocorre 
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no estado nativo juntamente com o enxofre ou sob a forma de selenietos em certos 

minerais. As principais fontes de selênio são, todavia, os minérios de cobre, dos quais o 

selênio é recuperado como subproduto nos processos de refino eletrolítico. A maior 

parte do selênio é encontrada na lama anódica das refinarias de cobre eletrolítico ou 

em resíduos da produção de ácido sulfúrico. Este resíduo é oxidado com carbonato de 

sódio, produzindo o seleneto de sódio o qual é tratado com ácido sulfúrico para produzir 

o ácido selenoso. Este, por sua vez, reage com dióxido de enxofre, resultando em 

selênio amorfo. À temperatura ambiente o selênio é uma substância sólida em pó ou 

em pedaços com diferentes formas físicas: uma forma amorfa vermelha ou negra ou 

uma forma cristalina vermelha ou cinzenta [19]. 

O selênio ocorre em duas modificações: a forma vermelha é convertida em 

selênio cinza acima de 130º C. O selênio cinza funde a 217º C em um líquido marrom 

escuro que entra em ebulição a 688º C [20].  

Em vidros, o selênio é usado em pequenas quantidades como descolorante e, 

em altas concentrações, promove ao vidro uma cor vermelha rubi. A maior parte do 

selênio elementar adicionado ao vidro é, entretanto, vaporizada e perdida, tornando-se 

uma forma ineficiente de adição de selênio e um problema ambiental [21]. No vidro 

fundido, o selênio elementar é apresentado na forma de gás, que escapa em 1300º C 

no vácuo. O vidro fundido é assim descolorido no vácuo. Na forma de seus compostos, 

o selênio ocorre em quatro estados de valência, dos quais apenas um apresenta cor 

[20], como mostra a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Estados de valência do selênio e a coloração em vidros [20]. 

Se0 Elementar rosa 

Se2- Seleneto incolor 

Se2-
x Poliseleneto 

amarelo e marrom 

avermelhado 

SeIV Selenito incolor 

SeVI Selenato incolor 
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Selenetos, que são formados no vidro pelo aumento de óxidos de metais 

alcalinos, estão presentes somente excepcionalmente sob condições fortemente 

redutoras. São incolores, exceto para selenetos de metais pesados. Poliselenetos são 

formados sob condições de média redução. Ocorrem frequentemente em vidro 

juntamente com selênio elementar. São indesejáveis, pois assumem a cor rosa, 

amarela ou marrom. Selenitos, que são incolores, são formados no vidro pela adição do 

selênio sob condições oxidantes. Sua formação é fortemente promovida por nitratos e 

arsênicos, e possivelmente por dióxido de cério. Selenatos são incolores, mas sua 

presença no vidro é excepcional, porque requer oxidação vigorosa, por exemplo 

durante a fusão elétrica na presença de oxigênio na atmosfera e de oxidantes no banho 

[20]. Em 1975, Paul [22] observou partículas de selênio metálico em vidros sodo-

cálcicos, apresentando uma rara imagem da presença destas partículas em vidros 

(Figura 9). Segundo o autor, as partículas observadas possuem diâmetros entre 50 e 

250 nm e a coloração rosa do vidro é atribuída à presença destas. A imagem 

apresentada no artigo foi obtida utilizando uma técnica de transferência de imagem, na 

qual observa-se uma única partícula isolada. 

 

 

 
Figura 9 – Micrografia de partícula esférica de Se0 em vidro sodo-cálcico, segundo Paul [22]. 

 

 

Em 2012, Choi e seus colaboradores [23] reportaram a formação de centros de 

cor Se2
- e a presença de nanocristais de selênio elementar de aproximadamente 7 nm 
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em um vidro silicato de composição 65 SiO2 - 25 Na2O - 5 BaO - 5 ZnO (em mol%).  

Segundo os autores, estas estruturas (Figura 10) podem afetar as propriedades ópticas 

dos vidros. O precursor de selênio utilizado para promover os centros de cor foi ZnSe. 

Selênio nanocristalino pode afetar as propriedades ópticas; nanocristais de selênio 

formados por solução ou síntese eletroquímica apresentam bandas de plasmon 

ressonante próximo a 250 nm. Se o vidro contém nanocristais de selênio, Se2
- também 

pode resultar dos defeitos do selênio na superfície de nanocristais. Os mecanismos de 

formação do Se2
- e dos nanocristais de selênio não estão claros no momento e 

necessitam de novas investigações. Os autores não fazem menção quanto à coloração 

das amostras. 

 

 

 
Figura 10 – Imagem de MET de um vidro silicato indicando a presença de nanocristais de selênio [23]. 

 

 

Nanopartículas de selênio (Figura 11), amorfas, foram ainda obtidas pelo método 

de implantação iônica utilizando vidros de sílica como substrato [24]. Novamente não 

são feitas indicações quanto à coloração da amostra. 
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Figura 11 – Micrografia obtida por MET de alta resolução de nanocristais de Se em substrato de vidro de 

sílica [24]. 

 

 

A volatilização do selênio e seus compostos são de especial significância 

tecnológica. Com fusão neutra a perda do selênio ocorre pela volatilização de 

quantidades de 70 a 80% do total da quantidade introduzida. O selênio começa a 

volatilizar a 200°C, que é, abaixo do seu ponto de fusão em 217°C, e sua volatilização é 

significante acima de 300°C. A 600°C, que é abaixo do ponto de ebulição de 688°C, 

todo selênio volatilizará do cadinho dentro de 5 min. Ambos selênios cinza e vermelho 

volatilizam mais que compostos de selênio em uma atmosfera neutra [20,25]. 

O selênio também está presente na forma de compostos, como por exemplo, 

selenito de sódio, selenito de zinco, entre outros. Apesar de sua menor concentração 

de selênio em massa, o selenito de zinco oferece uma forma de custo efetivo de 

adicionar selênio ao banho devido a sua menor volatilidade. A natureza iônica do 

selenito de zinco promove um maior ponto de fusão que o selênio elementar [21]. 

Um total de 20% a menos em massa de selenito de zinco é necessário em 

relação ao selênio metálico. Desde que os dois materiais tenham preços similares, isto 

pode gerar uma economia de custo significante [21]. Da perspectiva ambiental existe 

uma outra vantagem. A quantidade de selênio retida nas chaminés com o uso de 

selenito de zinco é muito menor, cerca de 83% menos [21]. 
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2.2.1 Toxicidade do Selênio 

 

 

Na primeira metade do século XX, descobriu-se que o selênio apresentava 

toxicidade, e por isso foi considerado um elemento indesejável para os organismos. Os 

organismos vivos são compostos de uma variedade de elementos essenciais para o 

desenvolvimento dos mesmos. O selênio passou a ser considerado um nutriente 

essencial, em baixas concentrações na dieta, na segunda metade do século XX por 

Schwarz & Foltz (1957) [26]. Este faz parte dos 26 elementos essenciais identificados 

até ao momento, os quais consistem dos 11 macronutrientes carbono, hidrogênio, 

nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cálcio, magnésio e cloro e dos 15 

micronutrientes ferro, iodo, cobre, magnésio, zinco, cobalto (descobertos antes de 

1935), molibdênio, selênio, cromo, estanho, vanádio, flúor, silício, níquel e arsênio 

(descobertos como essenciais no período de 1953 a 1976) [27].  

A toxicidade do selênio ocorre quando em excesso, pela substituição errônea do 

enxofre, resultando na formação de compostos que impedem ligações químicas 

importantes, provocando a formação de enzimas e moléculas protéicas distorcidas e 

disfuncionais. Desta forma ocorre alteração da estrutura tridimensional, prejudicando as 

funções enzimáticas e os processos bioquímicos normais da célula. Assim, o selênio 

pode tanto causar estresse oxidativo quanto defender o organismo deste estresse, 

dependendo da concentração [26]. 

O selênio elementar (Se°), a principal forma encontrada nos sedimentos, tem 

uma pequena significância toxicológica para a maioria dos organismos; o selenato 

(Se+6) e selenito (Se+4) são espécies solúveis típicas de ambientes óxicos, sendo que o 

selenito é a espécie mais biodisponível e é cerca de 5 a 10 vezes mais tóxica do que o 

selenato; o selênio orgânico, na forma de seleneto (Se-2), é a forma mais biodisponível, 

por exemplo, é incorporado pelas algas 1000 vezes mais facilmente do que outras 

formas inorgânicas e apresenta menor toxicidade [27]. 
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2.2.2 O problema ambiental 

 

 

Por cerca de quatro bilhões de anos o balanço ecológico do planeta esteve 

protegido. Com o surgimento do homem há 100 mil anos, o processo degradativo do 

meio ambiente tem sido proporcional à sua evolução [28]. O consumo desenfreado de 

bens naturais essenciais à vida humana na Terra, como a água, e a alta geração de lixo 

coloca em dúvida o futuro das próximas gerações e, por este motivo, é necessário 

discutir e planejar um desenvolvimento sustentável. 

Do ponto de vista conceitual, desenvolvimento sustentável é definido como 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades” [29]. 

A alteração e degradação do ar comprometem os processos fotossintéticos e 

prejudicam a vegetação terrestre e aquática; os ciclos do nitrogênio, oxigênio e carbono 

são agredidos ocasionando mudanças climáticas. Água e solo são afetados, ocorre 

diminuição da intensidade de luz, prejudicando assim a saúde de homens e animais 

[30]. 

Devido a estas razões ambientais, mudanças fundamentais na indústria 

manufatureira do vidro têm sido tomadas. A altas temperaturas SeO2 é um componente 

gasoso [4]. Para economizar energia, pré-aquecedores são introduzidos no banho, os 

quais retêm do gás perdido uma considerável quantidade de selênio. Equipamentos 

modernos de fusão de vidro também incluem filtros para o tratamento do gás perdido 

onde o selênio adicional emitido é absorvido. Por razões econômicas o filtro de pó 

recuperado é reciclado. Pré-aquecimento do banho e tratamento do filtro de pó, 

também reduz a quantidade total de selênio consumido. Por outro lado o aumento do 

uso de material reciclado requer uma maior quantidade de selênio para atingir a cor 

adequada [31]. 

A concentração de selênio nos gases de combustão depende da quantidade de 

selênio introduzido no banho e a porção de selênio que é incorporada no vidro [32]. A 

Tabela 3 apresenta exemplos de valores de emissão de selênio nos gases de 

combustão. 
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Tabela 3 – Valores de emissão do selênio nos fumos [32]. (Modificado de Kircher, 1992). 

 Particulado Forma gasosa 

Vidro de embalagem (flint) 0,5 g/Nm3 6 a 14 mg/Nm3 

Vidro bronze plano 0,5 a 3000 g/Nm3 20 a 150 mg/Nm3 

Vidro rubi Acima de 329 mg/Nm3 Acima de 1200 mg/Nm3 

 

  

Em países como França e Alemanha a emissão de selênio na atmosfera é 

levada em consideração na legislação, o que não acontece em muitos outros países 

[32]. 

 

 

2.2.3 Produção e Valor Econômico do Selênio 

 

 

 Segundo a United States Geological Survey (USGS), durante a Primeira Guerra 

Mundial, a produção e demanda de selênio cresceu rapidamente devido ao aumento na 

demanda pelo vidro vermelho e o desenvolvimento de selênio como um substituto do 

dióxido de manganês como um descolorante nos vidros claros. Apesar da produção de 

selênio flutuar ano a ano, continuou a crescer, alcançando um pico de 565 t em 1969 

nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnam. Em 1980, a produção do selênio foi 

de 140 t e aumentou para 250 t em 1985, 275 t em 1990, 375 t em 1995 e 380 t em 

1996 [33]. Em 2012, o preço do selênio caiu devido à diminuição do consumo pela 

China. Durante a primeira metade de 2012, os produtores chineses de manganês 

estavam operando em 30% a 40% da capacidade devido aos maiores custos de 

energia, tarifas de exportação e queda da demanda do manganês. Como resultado, 

eles consumiram menos dióxido de selênio. O uso doméstico e global de selênio em 

vidro aumentou com um aumento na produção de vidro. O uso de selênio em 

fertilizantes e suplementos na cadeia alimentar vegetal-animal-humana e como 

suplementos vitamínicos humanos também aumentaram, assim como seus benefícios à 
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saúde foram vastamente documentados. O consumo de selênio em células solares 

diminuiu; isto porque em 2012 o mercado de células solares excedeu em oferta, o que 

levou vários produtores à falência ou a reduzir a sua produção [34]. A Tabela 4 

apresenta valores em toneladas dos principais produtores mundiais de selênio. 

 

 
Tabela 4 – Produção anual de selênio em função dos principais produtores mundiais [33,34]. 

País 
(t) 

2009 2010 2011 2012 

Bélgica 200 200 200 200 

Canadá 173 170 35 35 

Chile 70 70 90 90 

Finlândia 65 65 60 60 

Alemanha 700 680 650 650 

Japão 780 780 630 650 

Peru 45 45 59 60 

Filipinas 65 65 65 70 

Rússia 140 140 145 145 

Outros países 43 43 46 40 

Total Mundial 2280 2260 1980 2000 

 

 

Ainda segundo a USGS, o preço médio do selênio, em 2011, foi de US$ 

146,28/kg. Como comparação tem-se o cobalto – elemento colorante, também muito 

usado na indústria vidreira – observa-se que, em 2010, o valor médio por quilograma foi 

de US$ 46,30. A Tabela 5 apresenta os valores médios do selênio em pó, com 99,5% 

de pureza. Os valores dos anos de 1915 e de 1999 a 2005 não estão disponíveis (ND) 

e para o ano de 2012, o valor indicado é estimado (e). 
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Tabela 5 - Preço médio anual do selênio em pó, com 99,5% de pureza (Estados Unidos) [33,34]. 

Ano Preço 
(US$/kg) Ano Preço 

(US$/kg) Ano Preço 
(US$/kg) Ano Preço 

(US$/kg) Ano Preço 
(US$/kg)

1911 6,61 1933 4,19 1955 16,53 1977 37,74 1999 ND
1912 5,51 1934 4,19 1956 24,80 1978 33,07 2000 ND
1913 3,70 1935 4,41 1957 21,50 1979 30,09 2001 ND
1914 3,31 1936 4,14 1958 15,98 1980 24,14 2002 ND
1915 ND 1937 4,14 1959 15,43 1981 9,66 2003 ND
1916 2,98 1938 3,97 1960 14,88 1982 7,78 2004 ND
1917 4,74 1939 3,97 1961 14,07 1983 8,53 2005 ND
1918 6,61 1940 3,86 1962 13,23 1984 19,89 2006 54,17
1919 5,25 1941 3,86 1963 11,31 1985 16,40 2007 72,93
1920 4,41 1942 3,86 1964 9,92 1986 12,57 2008 71,19
1921 4,70 1943 3,86 1965 9,92 1987 14,35 2009 50,86
1922 4,32 1944 3,86 1966 9,92 1988 21,69 2010 83,40
1923 4,10 1945 3,86 1967 9,92 1989 16,78 2011 146,28
1924 4,10 1946 3,86 1968 9,92 1990 12,83 2012 127,87e

1925 3,75 1947 4,14 1969 15,43 1991 11,93
1926 4,30 1948 4,41 1970 19,84 1992 11,31
1927 4,30 1949 4,41 1971 19,84 1993 10,80
1928 4,70 1950 6,06 1972 19,84 1994 10,80
1929 3,64 1951 7,17 1973 20,39 1995 10,78
1930 4,19 1952 7,17 1974 36,44 1996 8,82
1931 4,19 1953 8,00 1975 39,68 1997 6,48
1932 4,19 1954 10,21 1976 39,68 1998 5,51  

 

 

O suprimento de selênio disponível está diretamente relacionado à produção do 

cobre, principal produto do qual é derivado. O preço do selênio está em geral 

inversamente relacionado ao suprimento de cobre; os preços de selênio tipicamente 

diminuem durante períodos de alta produção do cobre, devido ao fornecimento do 

minério [33]. 

O principal consumo do selênio na forma metálica é na indústria de vidros 

planos, seguida pelo selenito de sódio em rações animais, em remédios e dióxido de 

selênio de elevada pureza em aplicações eletro-ópticas, selenito de zinco em vidro de 

embalagem, selenato de sódio em fertilizantes e alguns outros pequenos usos [4]. 
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2.2.4 Selênio em Vidros Sodo-Cálcicos – Estado da Arte 

 

 

Skornyakov [35] em 1959 realizou vários estudos acerca da descoloração de 

vidros. O comportamento do selênio em vidros sodo-cálcicos foi observado tanto como 

colorante como descolorante. Como colorante, experimentos preliminares indicaram 

que a coloração do vidro depende da escolha dos descolorantes químicos, suas 

quantidades e a atmosfera do forno durante a fusão. Como descolorante, observou que 

utilizar fornos com atmosfera redutora aumenta a retenção do selênio no vidro quando 

comparado à atmosfera oxidante. 

Em 1977, Bamford [36] publicou um livro acerca da formação e controle da cor 

em vidros. Segundo o autor, a inserção do selênio em vidros sodo-cálcicos provê a cor 

rosa, mas com tonalidade amarelada, a qual pode ser eliminada pela reposição parcial 

do sódio com potássio. Outras pesquisas são citadas, as quais indicam que a cor tem 

origem na solução molecular do selênio elementar no vidro. A possibilidade de selênio 

coloidal é descartada devido à ausência o efeito Tyndall. A combinação de ferro e 

selênio em vidros sodo-cálcicos gera coloração marrom avermelhada. O autor indica 

que para a obtenção de vidro bronze são necessários apenas 20 ppm de selênio em 

combinação com 0,3% de Fe2O3 em massa. Este fato sugere que esta quantidade 

muito pequena seja responsável pela absorção óptica originada em um mecanismo de 

transferência de carga e que o centro de cor é seleneto férrico análogo ao sulfeto férrico 

no vidro âmbar. O centro de cor selênio-ferro pode ser gerado sob condições neutras 

ou levemente oxidantes.  

Em 1980, Goldal et al [37] apresentou um estudo buscando melhorar as 

condições de fusão em vidros bronze através da melhoria da retenção do selênio. Dois 

fenômenos foram observados: a retenção do selênio e os centros de cor. Foi observado 

que a retenção do selênio diminui quando o tempo e a temperatura aumentam. Maior 

pressão parcial de oxigênio melhora a retenção de selênio. Quando a concentração de 

óxido de ferro é aumentada no vidro, a cor do selênio é mais facilmente obtida com a 

proporção adequada de Fe2+/Fe3+. Varshneya [5] indica que a proporção adequada 

destes íons Fe2+/Fe3+ pode causar a descoloração do vidro. 
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Já em 1986, Goldal et al [38] observou uma mudança na absorção do selênio 

quando enxofre na forma de sulfato e também elementar é adicionado ao vidro fundido. 

Com enxofre elementar a cor rosa do selênio é intensificada e podendo ser atribuída à 

formação de Se0. Por outro lado, a adição de sulfato resulta em uma mudança nas 

curvas de absorção acompanhada pelo desvanecimento da cor. Os resultados 

referentes à retenção de selênio neste estudo indicam a possibilidade da incorporação 

do selênio no vidro nas formas Se4+ e Se6+. 

Schreiber et al [39] publicou em 1993 uma pesquisa a respeito dos diversos 

mecanismos de formação de poliselenetos (Sex
2-) em vidros borossilicatos. Estes íons 

existem em fusões contendo selênio como intermediários em um equilíbrio redox entre 

o selênio elementar e íons seleneto sob condições relativamente redutoras. Selênio 

molecular também pode ser reduzido a íons poliseleneto por ferro (Fe2+) ou urânio (U5+) 

sob condições mais oxidantes durante a fusão. 

Em 2001, Rϋssel publicou um estudo eletroquímico a respeito do comportamento 

redox do selênio na fusão de vidros sodo-cálcicos. A cor rosa observada nos vidros 

contendo selênio é atribuída ao estado redox Se0. Vidros fundidos sob condições 

oxidantes são praticamente incolores, enquanto uma coloração mais intensa é 

observada quando os vidros são fundidos por adição de componentes redutores à 

fusão. Quando o fundido foi reoxidado mantendo-o ao ar a 1250ºC, o vidro resfriado 

obteve uma cor levemente rosa. A evaporação dos compostos de selênio não foi 

observada enquanto mantida a fusão por 50 h a 1250ºC. A mais alta concentração de 

selênio foi observada em um vidro contendo ZnSe e uma pequena quantidade de 

carbono [40].  

Ainda em 2001, Mϋller-Simon et al [41] aplicou cálculos baseados em modelos 

termodinâmicos no estudo de vidros sodo-cálcicos industriais contendo selênio e 

comparou os resultados com análises químicas a úmido de vidros fundidos em 

laboratório. Os resultados indicam que a descoloração pela utilização de selênio em 

vidros de embalagem e utensílios de mesa dependem fortemente do comportamento 

redox do selênio. Baseado nos cálculos de equilíbrio de oxigênio é possível demonstrar 

que o selênio é reduzido durante o resfriamento pelo ferro e enxofre. Devido a razão 

entre selênio e enxofre ser pequena na descoloração de vidros sob condições 
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industriais, o selênio é completamente reduzido ao estado de seleneto. Na fusão de 

vidros industriais a descoloração utilizando selênio não é provida pela cor rosa do 

selênio elementar como assumido até agora, mas pela cor âmbar do seleneto de ferro. 

A Tabela 6 apresenta os estados de oxidação do selênio e as cores obtidas em vidros 

sodo-cálcicos sob condições redutoras ou oxidantes. 

 

 
Tabela 6 – Estados de oxidação do selênio observado em vidros sodo-cálcicos industriais [41]. 

← redutor  oxidante → 

Se2- 

incolor 

Se2- + Fe3+ 

rosa salmão a 

âmbar 

Se0 

rosa 

Se4+ 

incolor 

Se6+ 

incolor 

 

 

Em 2005, Shelestak et al [42] realizou experimentos em laboratório para estudar 

a retenção de selênio em vidros float obtidos em atmosfera altamente redutora. 

Inicialmente, como esperado, a retenção de selênio diminuiu com o aumento da taxa 

redox do vidro. Porém, surpreendentemente, os níveis de selênio estabilizam e 

alcançam um mínino, antes mesmo de aumentar novamente para taxas redox muito 

elevadas. O autor conclui que a retenção do selênio em vidros float possui 

comportamento similar a retenção do enxofre como uma função da taxa redox no vidro. 

Medições dos conteúdos de selênio na atmosfera em diferentes locais do forno de 

fusão de vidros float comerciais indicam que a maior parte das perdas de selênio ocorre 

muito no início do processo de fusão. 

Em 2006, Felisberto [4] utilizou selenito de bário, selenito de sódio, selenito de 

zinco e selenito de ferro em vidros sodo-cálcicos e observou que a cor era semelhante 

à obtida pela inserção do selênio metálico. A pesquisa indica ainda que 

independentemente da matéria-prima utilizada como precursora de selênio, a retenção 

no vidro é a mesma para todos, ou seja, a volatilização do selênio parece ser 

dependente apenas da quantidade de selênio presente no banho e das condições de 

fusão. 
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Bring et al [43] realizou em 2007 um estudo buscando alternativas para produzir 

a coloração amarela e vermelha e, para tanto, utilizou uma combinação de selênio e 

molibdênio em atmosfera redutora. O resultado foram vidros de cor avermelhada sem a 

adição de compostos de enxofre. Estes vidros apresentaram uma forte banda de 

absorção com picos em 450 nm e 540 nm.  

 

 

2.3 MICROENCAPSULAÇÃO 

 

 

No início dos anos 70, Todd [44] definiu microencapsulação como a tecnologia 

de empacotamento com finas coberturas poliméricas aplicáveis em sólidos, gotículas de 

líquidos ou material gasoso, formando pequenas partículas denominadas 

microcápsulas, que podem liberar seu conteúdo sob velocidade e condições específicas 

[45]. Por sua vez, Arshady [46] descreveu as microcápsulas como embalagens 

extremamente pequenas, compostas por um polímero como material de parede e um 

material ativo chamado de núcleo. Esse autor afirmou que enquanto as embalagens 

convencionais normalmente são empregadas para facilitar transporte, armazenagem, 

manipulação e apresentação dos alimentos, as microcápsulas são geralmente 

empregadas para melhorar a performance do material ou criar novas aplicações. Ainda, 

de acordo com Shahidi e Han [47] as microcápsulas têm a capacidade de modificar e 

melhorar a aparência e as propriedades de uma substância [45]. 

Assim, pode-se definir microencapsulação como o processo de empacotamento 

de materiais sólidos, líquidos ou gasosos em cápsulas extremamente pequenas, as 

quais podem liberar o conteúdo de forma controlada e sob condições específicas. 

Trata-se de uma tecnologia inovadora que tem sido empregada com êxito na indústria 

de cosméticos, farmacêutica e alimentícia. Varias técnicas têm sido empregadas na 

elaboração de microcápsulas, tais como: spray drying, spray cooling, coacervação, 

extrusão, extrusão centrífuga, recobrimento em leito fluidizado, lipossomas e 

complexação por inclusão. Essa técnica tem solucionado limitações no emprego de 
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ingredientes alimentícios, visto que pode suprimir ou atenuar sabores indesejáveis, 

reduzir a volatilidade e a reatividade e aumentar a estabilidade destes em condições 

ambientais adversas, como na presença de luz, oxigênio e pH extremos [45]. 

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para microencapsulação, 

sendo que a seleção do método é dependente da aplicação que será dada à 

microcápsula, do tamanho desejado, do mecanismo de liberação e das propriedades 

físico-químicas, tanto do material ativo, quanto do agente encapsulante [45,48]. O 

tamanho das microcápsulas pode variar de alguns poucos nanômetros até vários 

micrômetros; a forma também é bastante variável em função do método e do agente 

encapsulante utilizados para prepará-las. 

A escolha do agente encapsulante depende de uma série de fatores, entre eles a 

não reatividade com o material a ser encapsulado, o processo utilizado para a formação 

da microcápsula e o mecanismo de liberação ideal. Muitos materiais podem ser 

utilizados como cobertura para as microcápsulas, dentre eles: goma arábica, ágar, 

alginato e carragena; os carboidratos amido, amidos modificados, dextrinas e sacarose; 

as celuloses carboximetilcelulose, acetilcelulose, nitrocelulose; os lipídios parafina, 

mono e diacilgliceróis, óleos e gorduras; os materiais inorgânicos sulfato de cálcio e 

silicatos; as proteínas do glúten, caseína, gelatina e albumina [45,48]. Os mecanismos 

de liberação dos materiais ativos microencapsulados variam de acordo com a natureza 

do agente encapsulante, sendo que normalmente ocorrem devido a mecanismos como: 

variação de temperatura e de pH, solubilidade do meio, biodegradação, difusão, ruptura 

mecânica, permeabilidade seletiva e gradiente de concentração existente em relação 

ao meio de liberação [45,49,50]. Cabe ressaltar que a espessura da cobertura da 

microcápsula pode ser modificada de forma que a estabilidade e a permeabilidade 

sejam alteradas [45,49]. As principais propriedades das microcápsulas que devem ser 

consideradas em sua caracterização, e as principais técnicas utilizadas para esse 

propósito são: estrutura geral, externa e interna (microscopia óptica, eletrônica e 

confocal); estrutura fina (difração de raios X e análise térmica); tamanho e distribuição 

do tamanho das partículas (microscopia eletrônica e analisador de tamanho de 

partículas); composição da parede e do recheio (análise térmica, química, cromatografia 

e métodos espectroscópicos); rendimento e atividade do encapsulado; comportamento 
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de liberação (gravimetria, cromatografia e métodos espectroscópicos). As propriedades 

físicas (compressão estática, resistência ao cisalhamento, mobilidade eletroforética); o 

comportamento de liberação in vitro e a estabilidade dependem das características 

intrínsecas da microcápsula e das condições utilizadas para estocagem [45,51]. 

Em 2008, Tsukala et al [52] publicou um artigo chamado Encapsulation of 

Selenium in Silicalite-1 Crystals, onde o método de Deposição Física a Vapor (PVD – 

Phisycal Vapour Deposition) foi utilizado para a encapsulação do selênio, variando-se 

as temperaturas de 150 ºC a 500 ºC.  No Brasil, existe uma patente publicada em 2011 

que refere-se a péletes para encapsulamento de selênio, ou compostos de selênio [53]. 

Estes péletes compreendem uma cavidade oca preenchida com selênio e envolvida por 

uma matriz que é capaz de formar um eutético com aos menos um dos constituintes de 

um conjunto de matérias-primas fundidas para a fabricação de vidros. Esta pesquisa 

propõe um método de encapsulação de selênio utilizando o método sol-gel. 

 

 

2.4 O MÉTODO SOL-GEL 

 

 

Uma suspensão coloidal de partículas sólidas, de tamanhos menores que cerca 

de 1 m, em um líquido pode ser chamada de sol. Um gel é formado quando as 

partículas coloidais coalescem para formar uma rede continuamente ligada de sólidos 

com uma fase líquida intersticial contínua, ambas fases tendo dimensões coloidais [5]. 

A Figura 12 apresenta uma representação esquemática mostrando as diferenças entre 

um material em estado sol, gel e precipitado.  

 

 



 47 
 

(a) (b) (c)(a) (b) (c)

 
Figura 12 – Representação esquemática mostrando a diferença entre (a) sol, (b) gel e (c) precipitado. 

 

 

O processo sol-gel consiste em uma rota de preparação de materiais inorgânicos 

a partir de reações de precursores moleculares (acetatos, carboxilatos, 

acetil-acetonatos ou alcóxidos metálicos, entre outros [54]) em solução, os quais 

através da manipulação de suas propriedades permitem controlar a produção de 

monolitos, fibras, filmes ou partículas extremamente pequenas, e obter materiais com 

novas características [55]. Estes materiais são obtidos com alta pureza, 

homogeneidade e temperaturas mais baixas que as empregadas nos métodos 

tradicionais, além de não necessitarem a utilização de equipamentos ou tecnologias de 

alta sofisticação [55,56]. Outras vantagens do processo sol-gel incluem a possibilidade 

de controle da estrutura do material em dimensões nanométricas e a produção desses 

em diversas formas físicas como matrizes porosas, fibras, filmes e monolitos. É possível 

obter materiais amorfos ou cristalinos dependendo da composição, dos precursores, do 

manuseio e do tratamento térmico utilizado [57]. A desvantagem da técnica está na 

necessidade de utilização de reagentes tóxicos e, portanto, torna necessária a 

utilização de equipamentos de proteção individual e a realização dos procedimentos em 

capela química. Além disso, o alto custo dos reagentes e a dificuldade de se obter 

materiais com espessura elevada – devido à elevada contração sofrida pelo material 

durante a secagem e sinterização – são também apontados como inconvenientes da 

técnica [56]. 

O método sol-gel foi aplicado pela primeira vez em escala industrial pela Schott 

Glass em 1939, para depositar camadas de óxidos sobre os vidros [55]. Hoje, já 

existem pesquisas a respeito do desenvolvimento de vidros de sílica pelo método 

sol-gel, com o objetivo de armazenar lixo nuclear [58]. 
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Segundo Klein [57], uma formulação típica é 43% em volume de 

tetraetilortossilicato (TEOS), 43% em volume de etanol e 14% em volume de água; 

eletrólitos como HCl ou NH4OH podem ser usados. Todos os componentes devem ser 

misturados para formar uma solução clara. Turbidez da solução ou precipitação indicam 

que haverá segregação dos componentes. 

 

 

2.4.1 Etapas do Processo Sol-Gel 

 

 

A técnica apresenta dois tipos de rota que podem ser seguidas: coloidal e 

polimérica. Colóides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, 

com a matéria de uma das fases na forma finamente dividida (sólida, líquida ou 

gasosa), denominada fase dispersa, a qual é misturada com a fase contínua (sólida, 

líquida ou gasosa), denominada meio de dispersão [59]. Na rota coloidal, a síntese 

baseia-se na dispersão de pequenas partículas (5 nm a 2m) , isoladas ou misturadas 

com íons alcalinos ou alcalinos terrosos, em um meio líquido (sol). Em seguida, o sol é 

desestabilizado pela adição de um eletrólito e ocorre a formação do gel. O gel é seco 

lentamente, aquecendo-o até uma temperatura que varia entre 1000 ºC e 1400 ºC, até 

a formação de um vidro [60]. 

Já a rota polimérica é geralmente a mais utilizada e inicia-se com a seleção dos 

precursores apropriados para a preparação do sol, podendo estes, ser orgânicos 

(alcóxidos) ou inorgânicos. Os alcóxidos são compostos orgânicos metálicos 

precursores de monômeros inorgânicos que, na maioria dos casos, são insolúveis em 

solventes comuns; dissolvem-se no solvente que, geralmente é um álcool, e depois da 

adição da água, a solução converte-se em um sol como resultado da formação de 

pequenas cadeias poliméricas lineares a partir da hidrólise dos precursores [59, 60]. 

Portanto, a expressão sol-gel refere-se à formação de uma fase sólida amorfa (gel) a 

partir de um líquido homogêneo, uma dispersão molecular ou uma suspensão coloidal 
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[59,61].  A Figura 13 apresenta um ciclo esquemático do processo sol-gel mostrando as 

diversas possibilidades de aplicação. 
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Figura 13 – Ciclo esquemático do processo sol-gel [62]. 

 

 

De maneira simplificada, as principais reações envolvidas no processo sol-gel 

são resumidas como mostram as equações 4 a 6 [54]: 

 

M-(OR) + H2O → M-(OH) + R-OH      (eq. 4) 

M-(OH) + M-(OR) → M-O-M + R-OH      (eq. 5) 

M-(OH) + M-(OH) → M-O-M + H2O      (eq. 6) 

 

onde M é um metal (Si4+, Al3+, Ti4+, Zr4+, etc) e R é um grupo alquila [60]. 

No processo sol-gel, a reação de hidrólise, representada pela equação (4), é a 

principal reação que conduz a transformação de precursores alcóxidos em óxidos e 
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pode ser definida como a reação que ocorre quando uma molécula de água interage 

com o alcóxido, ou seja, ocorre a substituição do ligante (OR) pelo grupo hidróxido (OH) 

[54,60]. A hidrólise é mais rápida e completa quando catalisadores são utilizados, sendo 

os mais adequados os ácidos minerais e o amoníaco. Porém também são utilizados o 

ácido acético, KOH, HF, entre outros. O mecanismo difere de acordo com o catalisador 

utilizado e consequentemente são obtidos polímeros de natureza distinta [60].  

Após a hidrólise, inicia-se o processo de condensação, que forma as ligações de 

oxigênio entre os dois centros metálicos, ligação metal-óxido-metal (M-O-M), originando 

o processo de gelatinização ou geleificação (equações 5 e 6) [54]. As reações de 

hidrólise e condensação se processam de tal maneira que ao alcançar dimensões 

macroscópicas e houver a extensão destas através da solução, ocorre a formação do 

gel [59]. A gelatinização é um evento no qual uma solução perde repentinamente sua 

fluidez e toma a aparência de um sólido estático [63]. À medida que os polímeros 

crescem, a viscosidade do sol aumenta até uma etapa em que as cadeias 

interconectadas aumentam em relação ao volume de líquido, resultando em um rápido 

incremento da viscosidade e na formação de um gel elástico. Os fatores que 

influenciam o tipo de gelatinização são a relação água/alcóxido, o pH e a concentração 

do alcóxido, além da temperatura que também desempenha um papel importante. O 

ponto de gelatinização não apresenta reações endotérmicas ou exotérmicas, e a 

evolução química do sistema não é afetada. A composição, estrutura e propriedades do 

gel continuam mudando com o tempo em um processo denominado envelhecimento 

[60,63]. 

Após a finalização dos processos de hidrólise, condensação e gelatinização é 

necessário realizar a remoção dos solventes residuais, como a água e o álcool. Durante 

as etapas finais de secagem, o gretamento é resultado de uma contração não uniforme 

na peça (alta retração no volume) ocasionado por altas tensões internas, podendo 

trincar a peça completamente. Isso pode ocorrer devido a gradientes de temperatura, 

falta de homogeneidade de composição e velocidades locais de reação diferentes. Este 

é o maior problema em obter-se monolitos pelo processo sol-gel [57,60]. Estas 

dificuldades podem ser minimizadas adotando-se velocidades de secagem muito 

baixas, períodos muito longos e uma atmosfera controlada durante a evaporação do 
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solvente ou abaixo de condições supercríticas [60]. Dependendo do processo de 

secagem realizado, os géis secos possuem diferentes denominações: aerogel, xerogel, 

sonogel, criogel, vapogel. Os géis obtidos nesta pesquisa são chamados xerogéis, pois 

a secagem é realizada através da evaporação natural do solvente e da água para a 

atmosfera. Xerogéis obtidos a partir de soluções catalizadas em meio ácido são 

caracterizadas pelas amostras com densidade extremamente alta. Xerogéis de géis 

coloidais apresentam comportamento como aglomeração de esferas compactas [57]. 

A formação do óxido é então finalizada por um tratamento térmico 

(calcinação/sinterização) do gel polimerizado seco, em alta temperatura, com o objetivo 

de eliminar a parte orgânica das moléculas [54], ou seja, converter o gel seco em vidro 

[60]. O tratamento deve ser realizado a uma temperatura um pouco acima da Tg. O 

aquecimento deve ser gradual e a taxa de aquecimento deve ser suave, por volta de 

4°C/min, para que a porosidade seja eliminada gradualmente [5]. 

Por fim, de uma maneira geral, pode-se dizer que as características e as 

propriedades do produto formado dependem de vários fatores que afetam a taxa de 

hidrólise e de condensação, tais como o pH, a temperatura, o tempo de reação, as 

concentrações dos reagentes, a natureza da catálise, as concentrações dos 

catalisadores, a razão Si/H2O e o tempo e a temperatura de envelhecimento do gel 

[64,65]. 

 

 

2.5 MATERIAIS CROMOGÊNICOS 

 

 

Materiais cromogênicos são aqueles capazes de mudar suas propriedades 

ópticas (absorção, transmissão ou reflexão), devido a uma mudança nas condições do 

meio em que se encontra. Estes materiais podem ser classificados em relação aos 

diferentes tipos de efeitos como [66,67]: 
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 Materiais fotocrômicos – mudam sua coloração quando expostos à luz visível 

ou ultravioleta (U.V.). Ex: vidros dopados com cádmio ou prata, polímeros 

dopados com corantes orgânicos e alguns óxidos de metais polivalentes; 

 Materiais termocrômicos – mudam sua coloração quando aquecidos. Ex: VO2; 

 Materiais barocrômicos – mudam sua coloração quando expostos a uma 

alteração na pressão do ambiente. Ex: SmS3. 

 Materiais eletrocrômicos – mudam sua coloração (reversível) quando se aplica 

um campo elétrico. Ex: WO3, Nb2O5. 

 

Em vidros, os dispositivos mais conhecidos são os eletrocrômicos. Estes vêm 

sendo muito estudados por apresentarem várias vantagens em relação às janelas ou 

visores de cristais líquidos, como por exemplo, alto contraste óptico com contínua 

variação de transmitância e independência em relação ao ângulo de visão, estabilidade 

aos raios ultravioleta, entre outros. As quatro principais aplicações são em janelas 

eletrocrômicas, displays, retrovisores com reflexão variável para aplicação em veículos 

e superfícies com emissão térmica variável para refletir no infravermelho [68]. 

Já os vidros fotocrômicos fazem parte de uma classe especial de materiais que 

possuem característica para potenciais aplicações como dispositivos ópticos e 

armazenamento de dados holográficos. As propriedades intrínsecas que permitem 

estas aplicações são a facilidade de modular o índice de refração e o coeficiente de 

absorção, bem como a possibilidade de escrever informações através de todo o volume 

do vidro [69]. A Figura 14 apresenta uma aplicação bastante conhecida de material 

fotocrômico – lentes de óculos que mudam de cor com a exposição à luz solar. Estas 

lentes de vidro fotocrômico contêm cristais de haleto de prata em sua composição. Na 

presença de luz UV-A (comprimento de onda de 320 a 400 nm), os elétrons do vidro 

combinam com os cátions de prata incolor para formar a prata elementar. Como a prata 

elementar é visível, as lentes escurecem e esta reação é reversível. A prata retorna ao 

estado iônico original e as lentes tornam-se claras novamente [70].  
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Figura 14 – Lentes de vidro fotocrômico [70]. 

 

 

Por outro lado, vidros termocrômicos têm sido usados tanto como 

termo-indicador e termômetro. Termocromismo em vidros resulta na mudança da banda 

de absorção na região UV ou visível devido à formação de uma espécie de cromóforo a 

qual é caracterizada por uma forte banda de absorção na região do visível. Este efeito é 

geralmente observado em vidros que contêm óxidos de metais de transição. As 

mudanças de coloração são induzidas pela redução dos metais de transição ou pelo 

crescimento de nanopartículas de diâmetro controlado [69].  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Os materiais e métodos utilizados para a obtenção e caracterização das 

amostras são apresentados a seguir. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

Para a obtenção das amostras pelo método sol-gel (SG) foram utilizados os 

seguintes reagentes: 

 

 Tetraetilortossilicato (TEOS) - Sigma-Aldrich; 

 Etanol – Sigma-Aldrich; 

 Metanol – Sigma-Aldrich; 

 Ácido Clorídrico (HCl); 

 Água destilada. 

 

TEOS é utilizado como precursor da sílica (SiO2); etanol e metanol são os 

solventes e o HCl é o eletrólito. A água é utilizada tanto para solubilizar o precursor de 

selênio, quanto como agente responsável pela hidrólise. 

Para as amostras obtidas por fusão (vidros) foram utilizados cadinhos de alumina 

pura, marca Almatis CT3000, produzidos em laboratório. A barbotina foi preparada com 

1 kg de alumina e em seguida realizou-se a colagem em moldes de gesso. Os cadinhos 

permaneceram dentro do molde por cerca de dois dias até que estivessem secos o 

suficiente para serem removidos. Em seguida, foram secos naturalmente à temperatura 

ambiente para posterior pré-sinterização a 950ºC por 2h. A sinterização dos cadinhos 

foi realizada a 1600ºC por 3h. A Figura 15 apresenta uma foto dos moldes de gesso e 

dos cadinhos em diferentes tamanhos produzidos em laboratório. 
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Figura 15 – Moldes de gesso e cadinhos de alumina produzidos em laboratório. 

 

 

As matérias-primas básicas utilizadas para a obtenção das amostras vítreas 

foram: areia (sílica – SiO2), barrilha (carbonato de sódio – Na2CO3) e calcário 

(carbonato de cálcio – CaCO3). Estas matérias-primas são as mesmas utilizadas 

industrialmente e foram doadas pela CEBRACE. Como precursores de selênio foram 

utilizadas três fontes: 

 

 Selênio metálico ou elementar (Se0) – amostra doada pela CEBRACE; 

 Selenito de sódio (Na2SeO3) – Sigma-Aldrich, 99%; 

 Selenito de zinco (ZnSeO3) – Sigma-Aldrich; 

 Amostra SG – material rico em sílica contendo selênio, sintetizado em laboratório 

pelo método sol-gel. 
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3.2 MÉTODOS 

 

 

Apresenta-se a seguir a metodologia utilizada para a obtenção das amostras por 

sol-gel e por fusão. Todas as informações são dadas em porcentagem em massa. 

 

 

3.2.1 Amostras obtidas por sol-gel (SG) 

 

 

Foram propostas duas rotas de preparação das amostras SG, das quais foram 

obtidas três amostras distintas: SG1, SG2 e SG3. A preparação da amostra SG1 

iniciou-se pela solubilização do precursor de selênio em água destilada e com a adição 

do eletrólito (HCl). Paralelamente, preparou-se outra solução com o precursor de sílica 

(TEOS) e o solvente (etanol ou metanol), para em seguida realizar a mistura em 

agitador magnético. A solução foi mantida em agitação e aquecimento constante por 30 

minutos entre 50ºC e 60ºC.  Ocorrem, então, as reações de hidrólise, condensação e 

gelificação. Após esta etapa a solução foi transferida para um cadinho de porcelana 

para secagem à temperatura ambiente. O tempo de secagem completa foi de 

aproximadamente 24 horas. O gel seco obtido pode ser considerado um xerogel, uma 

vez que a secagem foi realizada por evaporação natural dos solventes e da água. 

Já para as amostras SG2 e SG3, as mesmas iniciaram-se pela mistura de TEOS, 

o solvente, a água destilada e o eletrólito. Esta solução foi mantida em agitação durante 

1h para posterior acréscimo do precursor de selênio em solução. Após agitação por 

mais uma hora para que ocorram as etapas de condensação e gelificação, as amostras 

se diferenciam pelo processo de secagem. A amostra SG2 é seca naturalmente à 

temperatura ambiente e, portanto, o gel seco obtido é um xerogel assim como a 

amostra SG1, uma vez que não foi submetida a etapas de aquecimento. Por outro lado 

a amostra SG3 tem a secagem forçada em chapa aquecida entre 50º e 60ºC por 24 h 

para a obtenção do gel seco. Em seguida, é seca em estufa a 110ºC por 24 h, para 
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então ser tratada termicamente (calcinada) a 600ºC por 1 h. A Figura 16 apresenta o 

fluxograma de preparação das amostras SG.  
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Figura 16 – Fluxograma de preparação das amostras SG. 

 

  

Os processos apresentados para obtenção das amostras SG foram resultado da 

combinação de diferentes processos já descritos na literatura e testes preliminares 

realizados em laboratório. 

Segundo Varshneya [5], o tipo de solvente utilizado influencia nas características 

do sol-gel obtido. Assim, foram preparadas amostras SG1 com etanol e com metanol 

para fins de comparação. A formulação básica das amostras SG é apresentada na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 – Formulação básica das amostras SG. 

 (% em peso) 

Amostras TEOS Metanol Etanol 
Água 

destilada 
HCl 

SGM 30,11 25,56 - 43,03 1,29 

SGE 29,01 - 24,56 41,46 4,98 

 

 

3.2.2 Amostras obtidas por fusão 

 

 

Foram trabalhadas duas composições diferentes de vidros sodo-cálcicos e 

nomeadas como F1 e F2. A composição F1 possui uma formulação de vidro sodo-

cálcico semelhante à do vidro float, como mostrado na Figura 2, considerando-se 

apenas os três principais elementos (SiO2, Na2O, CaO). Já a amostra F2 possui uma 

composição com maior quantidade de álcalis para facilitar a fusão do vidro. Cabe 

lembrar que as correntes de convecção no interior do cadinho podem influenciar na 

retenção do selênio no vidro. A intenção foi trabalhar com composições próximas às 

utilizadas pela indústria. As composições e parâmetros de fusão e recozimento estão 

apresentados na Tabela 8. As matérias-primas foram pesadas em balança analítica 

conforme composição estabelecida; os precursores de selênio foram inseridos nesta 

etapa. Todos os reagentes foram mecanicamente misturados dentro de um cadinho de 

alumina pura e levados a um forno elétrico para fusão a 1350ºC por 2 h. O resfriamento 

até a temperatura ambiente foi realizado dentro do próprio forno sem verter o vidro 

fundido. O recozimento para alívio das tensões internas foi realizado em forno elétrico 

(parâmetros indicados na Tabela 8). A Figura 17 apresenta o fluxograma das etapas de 

preparação.  

 

 



 59 
 

Tabela 8 - Composição dos vidros sodo-cálcicos e parâmetros de preparação. 

 (% em massa) Fusão Recozimento 

Amostras SiO2 Na2O CaO TºC tempo TºC tempo 

F1 75,0 15,0 10,0 1350 2h 543 1h 

F2 67,0 19,0 14,0 1350 2h 535 1h 
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Figura 17 – Fluxograma de preparação das amostras F1 e F2. 

 

 

 Os resultados foram comparados a uma amostra de vidro comercial de cor rosa, 

conforme mostra a Figura 18. 
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Figura 18 – Amostra de vidro comercial usada para comparação. 

 

 

Através de um simulador [71], além dos parâmetros de fusão e recozimento, 

foram obtidos outros parâmetros físicos dos vidros estudados, como mostra a Tabela 9. 

 

 
Tabela 9 – Temperatura estimada para os parâmetros físicos dos vidros F1 e F2. 

Parâmetros Físicos F1 F2 

Ponto de trabalho (working point) 1018ºC 938ºC 

Ponto de fluidez (flow point) 903ºC 840ºC 

Ponto de amolecimento (softening point) 720ºC 685ºC 

Ponto de deformação (deformation point) 582ºC 568ºC 

Temperatura de transição vítrea (Tg) 549ºC 539ºC 

 

 

3.2.3 Técnicas de caracterização 

 

 

As técnicas de caracterização e o método de preparação das amostras são 

apresentados a seguir. 
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3.2.4 Análise Química 

 

 

O método de análise química utilizado para a caracterização das amostras foi 

fluorescência de raios X (FRX) por energia dispersiva. Os ensaios foram realizados em 

um espectrômetro Axios Advanced, marca PANanalytical, no Laboratório de 

Caracterização Tecnológica (LCT) do Departamento de Engenharia de Minas e 

Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Esta técnica 

surgiu na década de 1950 e permite identificar quase todos os elementos da tabela 

periódica. A principal vantagem é a velocidade na obtenção de resultados de amostras 

sólidas. 

 

 

3.2.4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 

A difratometria de raios X (DRX) corresponde a uma das principais técnicas de 

caracterização microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em 

diversos campos do conhecimento, particularmente na mais engenharia e ciências de 

materiais, engenharias metalúrgica, química e de minas, além de geociências, dentre 

outros [72]. 

Nesta pesquisa, a técnica foi utilizada com o objetivo de identificar se as 

amostras SG apresentavam-se amorfas, ou seja, se o material obtido poderia ser 

considerado um vidro. A Figura 19 apresenta um exemplo de difratograma que mostra a 

diferença entre um material cristalino e um material amorfo. O material amorfo 

apresenta apenas uma única banda característica, enquanto o material cristalino 

apresenta diversos picos bem definidos em diferentes ângulos. 
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Figura 19 – Exemplo de difratograma para material amorfo e cristalino. 

 

 

3.2.4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

 

O ensaio foi realizado no Instituto de Catálisis y Petróleo Química de Madrid 

(CSIC) em um equipamento TEM/STEM (JEOL 2100F) com resolução de 0,19 nm 

acoplado a um detector EDS (INCA – Oxford Instruments) que permite realizar análises 

químicas semi-quantitativas. As análises de MET foram realizadas somente para duas 

amostras: SG1 contendo 1,7% de Se preparada com metanol e F1-SG1 contendo 2% 

de Se e preparada com etanol). A amostra SG1 1,7% foi escolhida por apresentar uma 

coloração vermelha bastante intensa após seis meses da sua preparação e a amostra 

F1-SG1 contendo 2% de Se por conter o a amostra SG1 preparada. 

A preparação das amostras para MET se deu inicialmente com a moagem das 

amostras até obtenção de um pó bastante fino (I). Em seguida, deste pó tomou-se uma 
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pequena amostra da ponta de uma espátula (II), transferindo-a para um béquer e 

introduzindo 20 mL de etanol (P.A.) (III). Esta solução foi levada ao ultrassom por 3 

minutos para melhor dispersão das partículas na solução. Em seguida, foi coletado com 

pipeta o material sobrenadante (IV) e depositado sobre a rede de cobre utilizada como 

suporte para a amostra (V). A secagem da amostra foi realizada naturalmente e 

posteriormente guardada. A Figura 20 apresenta o fluxograma de preparação das 

amostras para o ensaio de MET. 
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Figura 20 – Fluxograma de preparação das amostras para MET. 

 

 

3.2.4.3 ANÁLISES TÉRMICAS (TGA, dTG, DSC) 

 

 

As propriedades térmicas das amostras obtidas por sol-gel foram investigadas 

através de Análise Termogravimétrica (TGA), Análise Termogravimétrica Diferencial 

(dTG) e Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC). As análises de TG e dTG permitem 

medir as variações de massa de uma amostra durante o seu aquecimento ou 

resfriamento. A análise de DSC permite observar reações endotérmicas e exotérmicas 

as quais estão relacionadas à mudança de fases, fusão, solidificação e cristalização, 
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entre outros. O ensaio foi realizado em um equipamento LabSys Evo – Setaram 

Instrumentation, em cadinho de alumina em ar, com taxa de aquecimento de 10ºC/min, 

numa faixa de temperatura de 30ºC a 1400ºC. A massa inicial foi de aproximadamente 

20 mg. 

 

 

3.2.4.4 ABSORÇÃO ÓPTICA E PARÂMETROS DE COR 

 

 

Os ensaios de absorção óptica e análise colorimétrica foram realizados 

utilizando-se o mesmo equipamento, um espectrofotômetro JASCO modelo V-660, no 

Laboratório de Espectroscopia do Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. O 

espectrofotômetro mede a quantidade de luz de um objeto em cada comprimento de 

onda, e permite observar a presença de bandas de absorção as quais indicam a 

incorporação de diferentes elementos e, também para que seja obtida uma relação 

primária da cor com o objeto. Para a análise colorimétrica, as leituras obtidas pelo 

equipamento são transformadas em parâmetros de cor CIELAB – diferença de cor 

calculada pelo uso das escalas de cores oponentes L*, a*, b* [17].  

 

 

3.2.4.5  ELIPSOMETRIA 

 

 

As medidas de elipsometria também foram realizadas no Laboratório de 

Espectroscopia do Instituto de Ciência de Materiales de Madrid, utilizando-se um 

elipsômetro, modelo SOPRA GES 5E, o qual possui uma lâmpada de Xenon como 

fonte iluminante. Esta técnica é capaz de determinar a mudança do estado de 

polarização de um feixe de luz polarizada, produzido por reflexão sobre uma superfície 

polida. A mudança do estado de polarização dos raios incidente e refletido é 

determinada por dois ângulos ( e , medidos simultaneamente) e que se relacionam 
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com os parâmetros físicos que caracterizam a superfície iluminada (espessura, índice 

de refração e coeficiente de absorção). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os resultados serão apresentados separadamente em duas partes: 

primeiramente para as amostras obtidas pelo método sol-gel (SG) e, a seguir, para as 

amostras de vidro obtidas por fusão. 

 

 

4.1 AMOSTRAS SG 

 

 

As considerações a respeito de cada tipo de precursor de selênio utilizado no 

preparo das amostras SG são apresentadas a seguir. Os valores são expressos em 

porcentagem em massa. 

 

 

4.1.1 Amostras contendo Se0 

 

 

A primeira fonte de selênio testada foi o selênio elementar, Se0, por tratar-se da 

fonte atualmente utilizada pela indústria como colorante. Uma amostra SG com 0,5 g de 

Se0 foi preparada, porém observou-se que o Se0 não é solúvel em água nem em etanol 

ou metanol. Assim, este não pôde ser solubilizado e, conforme indicado pela literatura 

[57], houve segregação do elemento do vidro de sílica obtido. A Figura 21 apresenta 

uma foto da amostra obtida, podendo-se observar a segregação do Se0 do gel seco. 

Tolueno também foi testado como solvente, porém também não se obteve êxito na 

solubilização do Se0. Após tantas tentativas sem sucesso, optou-se por não dar 

continuidade no uso deste precursor. 
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Figura 21 – Segregação do Se0 do gel seco. 

 

 

4.1.2 Amostras contendo Na2SeO3 

 

 

Preparou-se uma amostra SG1 com 0,5 g de Na2SeO3, o que corresponde a 

1,4% de selênio em massa. Porém, com o passar de alguns dias após sua síntese, as 

amostras apresentaram-se instáveis e higroscópicas, obtendo aspecto de uma pasta 

viscosa. Por este motivo optou-se por não utilizar este precursor para as amostras SG. 

 

 

4.1.3 Amostras contendo ZnSeO3 

 

 

Inicialmente prepararam-se amostras SG1 com 0,5 g e 2,0 g de ZnSeO3 

utilizando-se metanol como solvente, o que representa respectivamente 0,4% de Se 

(SG1-0,4%) e 1,7% de Se (SG1-1,7%) de Se. As amostras apresentaram mudança 

gradual de coloração, e após seis meses obtiveram uma intensa cor avermelhada, 
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porém mantendo sua transparência como mostra a Figura 22. A Figura 22(a) apresenta 

a amostra logo após a sua síntese, ou seja, antes da mudança de coloração; já a Figura 

22(b) apresenta a amostra com coloração alterada, envelhecida por 6 meses. Cabe 

dizer que as amostras foram guardadas em saquinhos plásticos transparentes e não 

passaram por alteração de temperatura ou pressão. A única interação foi com a luz 

branca quando eram retiradas do armário para verificação. Todas as demais amostras 

contendo selênio apresentaram o mesmo efeito. 

Materiais cromogênicos classificados como fotocrômicos podem ser definidos 

como aqueles que apresentam uma mudança reversível da cor, ou escurecimento de 

um material causado pela absorção da luz UV ou visível. A mudança na cor é devido a 

uma modificação da estrutura de composição e implica em uma mudança no espectro 

de absorção na faixa do visível (400 a 750 nm). A reversão do sistema para seu estado 

original pode ser determinada também por energias térmicas ou fotoquímicas, ou 

ambos, dependendo dos sistemas químicos. Sistemas fotocrômicos são naturalmente 

divididos em duas categorias: inorgânicos e orgânicos [73]. 

 

 

(a) (b)(a) (b)

 
Figura 22 – Amostra SG1-1,7% (a) antes e (b) envelhecido por seis meses. 

 

 

Em 1991, Nogami apresentou um estudo que tratava do processo sol-gel para a 

obtenção de vidros de sílica dopados com cristais de CdSe de pequenos tamanhos. O 

autor indica que pelo aquecimento do gel em atmosfera H2-N2 a amostra tornou-se 

vermelha em sua totalidade. A mudança de coloração dependeu do tempo e 
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temperatura de aquecimento e/ou da concentração de íons Cd e Se nas matérias-

primas usadas [74]. 

Os espectros de absorção das amostras SG1-1,7% e SG1-0,4% foram obtidos 

antes e após a mudança de coloração (envelhecido) e são apresentados na Figura 23. 

É possível observar uma banda de absorção próxima a 500 nm, a qual pode ser 

atribuída à incorporação do selênio [41]. Observa-se ainda um aumento na intensidade 

desta banda de absorção para a amostra envelhecida por seis meses, além de um leve 

deslocamento desta banda para comprimentos de onda um pouco maiores.  
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Figura 23 – Espectro de absorção óptica das amostras SG1 antes e após mudança de coloração 

(envelhecida). 

 

 

Em princípio imaginou-se que a mudança de coloração seria devido a uma 

precipitação de Se0 provinda do ZnSeO3. Em 1975, Paul [22] indicou em sua pesquisa 

que a presença de partículas esféricas de Se0 era responsável pelo mecanismo de 
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formação da coloração rosa em vidros sodo-cálcicos. Com o objetivo de observar se 

havia partículas de Se0, as quais seriam responsáveis pela intensa coloração vermelha, 

foi realizada uma análise por MET em equipamento de alta definição (HR – High 

Resolution). Porém, como mostra a Figura 24, não foram observadas partículas de Se0. 

Durante a observação ao microscópio obteve-se a análise química qualitativa da 

amostra por EDS (Electron Dispersive Spectroscopy), como mostra a Figura 25. É 

possível observar a presença de picos indicando a presença do elemento Se. Os 

demais picos referem-se à presença de Si, C, O e Cu, este último proveniente da tela 

de preparação. Picos de elementos como Zn não são observados, possivelmente por 

uma limitação do feixe do EDS. 

 

 

(a) (b) (c)(a) (b) (c)

 
Figura 24 – MET da amostra SG1-1,7%. Escala de (a) 500 nm, (b) 10 nm e (c) 5 nm. 
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Figura 25 - EDS obtido da amostra SG1- 1,7%. 

 

 

Como a única interação das amostras foi com a luz branca, imaginou-se que as 

amostras SG1 pudessem ser consideradas materiais cromogênicos fotocrômicos. Para 

tanto, foi realizado um teste no intuito de observar se a interação da amostra com a luz 

é a responsável pela mudança de coloração. Preparou-se uma amostra SG1 e, uma 

parte da amostra foi armazenada após a sua síntese e embrulhada de maneira a não 

ter contato com a luz; outra parte foi mantida exposta à luz. Após cerca de seis meses, 

foi observado o mesmo efeito para ambas as partes, ou seja, obtiveram a mesma 

coloração avermelhada (Figura 26). A amostra exposta à luz apresentou uma coloração 

um pouco mais intensa, indicando que possivelmente a luz tenha exercido um papel de 

catalisador na geração da cor. Sendo assim, é possível que este fenômeno de 

mudança de coloração esteja apenas relacionado ao processo de envelhecimento do 

gel. Segundo a literatura [60,63], a composição, estrutura e propriedade do gel 

continuam mudando com o tempo durante o processo de envelhecimento. 
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(a) (b)(a) (b)

 
Figura 26 – Amostras SG1 armazenadas (a) sem exposição à luz e (b) exposta à luz. 

 

 

Outro fenômeno interessante foi observado na amostra SG1-0,4%: após a 

exposição da amostra em atmosfera seca, a mesma teve sua coloração avermelhada 

alterada, tornando-se esbranquiçada. Acredita-se que este fato esteja relacionado à 

perda de umidade da amostra para a atmosfera. Após um teste simples de exposição 

da amostra a um ambiente saturado de umidade, observou-se que a mesma recuperou 

a sua aparência inicial, recuperando também a coloração vermelha e sua transparência, 

como pode ser observado no esquema apresentado na Figura 27. Este pode ser um 

indicativo de uma possível aplicação deste material como sensor de umidade. 

 

 

(a)
(b) (c)

(a)
(b) (c)

 
Figura 27 – Teste de absorção de umidade. (a) Amostra alterada após perda natural da umidade em 

ambiente seco, (b) amostra em ambiente saturado de umidade, (c) amostra com características 

recuperadas. 
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A curva de DRX apresentada na Figura 28 demonstra que as amostras SG1 são 

amorfas. Não foram observados picos de cristalização. 
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Figura 28 - Difração de RX da amostra SG1. 

 

 

As análises térmicas TGA e dTG foram realizadas até 1400ºC e demonstram que 

a maior perda de massa ocorre próximo a 100ºC devido às perdas de umidade e 

solventes, como mostra a Figura 29. Os picos observados entre 200 ºC e 650 ºC são 

relacionados à decomposição dos grupos orgânicos residuais. Mas também é possível 

relaciona-los às perdas do selênio. A volatilização do selênio inicia-se a 200ºC e seu 

ponto de fusão é 217ºC.  Perdas significantes ocorrem acima de 300ºC. Segundo Volf 

[20], a 600ºC, que é abaixo da temperatura de ebulição, 688ºC, todo selênio será 

volatilizado em 5 min. A amostra SG1-0,4% teve perda máxima de 40% em massa, 

enquanto a amostra SG1-1,7% alcançou uma perda de 60% em massa. A amostra 

SG1-1,7% apresentou um pico a 630ºC que pode estar relacionado à fusão da forma 
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estável -ZnSeO3, obtida com o aquecimento da amostra. A análise de DSC é 

apresentada na Figura 30 e indica a 1134 ºC e 639 ºC as temperaturas de transição 

vítrea (Tg) das amostras SG1-0,4% e SG1-1,7%, respectivamente. Segundo Varshneya 

[5], o valor de Tg é normalmente obtido pela intersecção de duas tangentes no início da 

endoterma. 
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Figura 29 – TGA e dTG das amostras SG1 com (a) 0,4% e (b) 1,7% de Se. 
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Figura 30 – DSC das amostras SG1. 

 

 

Foram ainda preparadas amostras SG1 com 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% de Se 

tanto com etanol como com metanol. Inicialmente as amostras obtidas após síntese 

apresentaram-se transparentes com leve coloração amarelada, porém com o tempo 

(envelhecidas) obtiveram uma forte coloração avermelhada, como mostra a Figura 31. 

Observou-se que as amostras apresentaram alta tensão interna, favorecendo a 

formação de trincas e em vários casos, fragmentando-se por completo. Este é um fator 

problemático da técnica: a dificuldade em obterem-se peças de grandes dimensões 

devido às intensas contrações que sofrem durante a secagem. Como a literatura [5] 

indica que há influência no gel obtido de acordo com o tipo de solvente utilizado, as 

mesmas amostras foram também preparadas utilizando etanol. 
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0,5% 1,0% 1,5% 2,0%0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

 
Figura 31 – Amostras SG1 envelhecidas contendo Se e preparadas com etanol. 

 

 

A Tabela 10 apresenta o resultado da análise química, semi-quantitativa, obtida 

por FRX das amostras SG1 preparadas com os dois tipos de solvente. O cálculo 

estequiométrico realizado na preparação da amostra considera 2,0% de Se na 

composição inicial. Os resultados não apresentam diferenças significativas entre as 

amostras, portanto, neste caso, torna-se indiferente utilizar etanol ou metanol como 

solvente.  

 

 
Tabela 10 - Análise química (FRX), semi-quantitativa, das amostras SG1 preparadas com etanol e 

metanol. 

Elementos 
% massa 

com etanol com metanol 

SiO2 48,2 48,0 

Al2O3 0,11 0,09 

MgO 0,29 0,25 

NiO 0,02 0,01 

ZnO 18,4 18,3 

SeO2 24,5 24,6 

SO3 0,02 0,02 

Cl 8,44 8,67 

Total 99,98 99,94 
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Por se tratar de uma amostra que contém uma grande concentração de 

orgânicos e solventes, a porcentagem de SeO2 obtida pela análise química é muito 

maior que os 2,0% de Se iniciais, introduzidos na preparação do sol-gel devido à perda 

de massa após secagem. 

Foram ainda preparadas amostras SG2 e SG3, as quais possuem algumas 

etapas de preparação diferentes das amostras SG1, conforme descrito no item 3.2.1. 

Além disso, as amostras SG2 e SG3 foram preparadas somente com etanol. A análise 

química obtida por FRX das amostras SG2 e SG3, é apresentada na Tabela 11 

juntamente com os resultados da amostras SG1 preparada com etanol, para 

comparação.  

 

 
Tabela 11 – Análise química (FRX), semi-quantitativa, das amostras SG1, SG2 e SG3. 

Elemento 
% massa 

SG1 SG2 SG3 

SiO2 48,2 49,1 69,8 

Al2O3 0,11 0,09 0,08 

Fe2O3 - 0,01 0,03 

P2O5 - - 0,03 

MgO 0,29 0,31 - 

CaO - 0,01 0,04 

NiO 0,02 0,02 0,01 

ZnO 18,4 19,4 20,0 

SeO2 24,5 24,3 8,30 

SO3 0,02 0,05 0,03 

Cl 8,44 6,77 1,77 

Total 99,98 100,06 100,09 

 

 

É possível observar que as amostras SG1 e SG2 possuem resultados bastante 

similares, principalmente no que se refere à concentração de SeO2. Já a amostra SG3 
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apresenta um resultado bastante diferente em relação às outras duas, a iniciar pela 

concentração de sílica (SiO2), que é cerca de 20% maior. Por outro lado, a 

concentração de SeO2 é muito menor, apenas 8,30%. Estas diferenças devem estar 

relacionadas à etapa de calcinação do gel, uma vez que há eliminação dos elementos 

orgânicos, solventes e água. Portanto, há diminuição de massa, restando praticamente 

sílica, selênio e zinco. 

Cabe ressaltar que a amostra SG3 já apresentou coloração avermelhada após 

sua síntese. A cor não é tão intensa quanto às amostras SG1 envelhecidas, porém fica 

evidente que a temperatura (aquecimento do gel) tem influencia direta na formação da 

cor. Após a calcinação, a amostra torna-se opaca e branca, com partes superficiais 

avermelhadas. A Figura 32 apresenta as fotos da amostra SG3 logo após sua síntese e 

após calcinação. 

 

 

(a) (b)(a) (b)

 
Figura 32 – Amostra SG3 (a) após síntese e (b) calcinada. 

 

 

4.2 AMOSTRAS OBTIDAS POR FUSÃO 

 

 

As matérias-primas utilizadas para a obtenção dos vidros F1 e F2 foram a areia, 

a barrilha e o calcário. A Tabela 12 apresenta a composição química das matérias-
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primas utilizadas. Os resultados foram obtidos através da técnica semi-quantitativa 

FRX. 

 

 
Tabela 12 – Análise química das matérias-primas utilizadas para obtenção das amostras por fusão. 

Elemento 
% massa 

Areia Barrilha Calcário 

SiO2 99,60 - 0,32 

Al2O3 0,13 - <0,002 

Na2O 0,05 58,20 - 

K2O 0,01 - <0,05 

CaO 0,03 - 55,10 

MgO - - 0,30 

Fe2O3 0,06 - 0,024 

TiO2 0,04 - - 

ZrO2 0,02 - - 

SrO - - 0,13 

SO3 0,02 - - 

Co3O4 0,06 - - 

NaCl - 0,06 - 

PF <0,10 41,20 43,80 

Total 100,00 99,46 99,73 

 

 

Fotos das amostras F1 e F2 contendo 0,5% de selênio (composição inicial) e 

seus respectivos precursores são mostradas na Figura 33 e Figura 34. 
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ZnSeO3 Na2SeO3 SGSe0Se0 ZnSeO3 Na2SeO3 SG1ZnSeO3 Na2SeO3 SGSe0Se0Se0Se0 ZnSeO3 Na2SeO3 SG1  
Figura 33 – Amostras vítreas F1. 

 

 

Se0 ZnSeO3 Na2SeO3 SG1Se0 ZnSeO3 Na2SeO3Se0 ZnSeO3 Na2SeO3 SG1Se0 ZnSeO3 Na2SeO3  
Figura 34 - Amostras vítreas F2. 

 

 

Como a amostra SG2 apresentou resultados bastante similares à amostra SG1, 

optou-se por vidros somente com as amostras SG1 e SG3. As amostras F1e F2 

contendo SG3 como precursor de selênio são apresentadas na Figura 35. É possível 

observar uma nítida diferença de coloração entre as amostras. 
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F1 F2F1 F2

 
Figura 35 – Amostras vítreas contendo SG3 como precursor de selênio. 

 

 

4.2.1 Análise química 

 

 

A análise química, semi-quantitativa, das amostras vítreas foi obtida por FRX e é 

apresentada na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Análise química semi-quantitativa por FRX das amostras vítreas. 

 % massa 

Elemento 
F1 F2 Rosa 

comerc. Se0 Na2SeO3 ZnSeO3 SG1 SG3 Se0 Na2SeO3 ZnSeO3 SG1 SG3 

SiO2 74,10 73,30 73,20 72,50 69,40 64,00 64,20 64,30 64,70 60,30 72,10 

Al2O3 0,47 0,50 0,53 0,55 0,82 2,32 3,06 2,68 2,31 1,71 2,10 

Na2O 12,60 13,10 13,00 13,60 13,70 15,70 16,00 16,20 16,00 14,40 11,2 

K2O 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 - 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 

CaO 12,50 12,90 12,20 12,60 12,80 16,70 16,30 16,30 16,10 19,50 14,00 

MgO 0,05 - - - 0,06 - 0,04 - 0,04 0,06 - 

ZnO - - 0,74 0,33 2,60 0,74 - - 0,32 3,13 0,01 

NiO 0,01 - - - - - 0,01 - 0,01 0,01 0,01 

CuO 0,03 - - - - - 0,03 - - - 0,01 

Fe2O3 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 

As2O3 - - - - - - - - - 0,01 0,03 

SeO2 0,14 0,17 0,13 0,14 0,19 0,33 0,31 0,29 0,21 0,46 << 

TiO2 0,02 0,02 0,03 0,02 - 0,02 - - - - 0,05 

ZrO2 - - 0,01 0,01 0,02 - - - 0,01 0,02 0,03 

SrO 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,13 0,09 

SO3 0,02 - 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,32 

P2O5 0,02 - 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 

Cl 0,02 - - 0,17 0,16 0,02 0,01 0,02 0,13 0,13 0,03 

Total 100,10 100,13 100,03 100,10 99,93 100,02 100,16 99,99 100,04 99,98 100,06 

 

 

É possível observar que o teor dos principais óxidos componentes do vidro sodo-

cálcico (SiO2, Na2O e CaO) estão próximos aos valores referentes à composição inicial, 

chamando a atenção para o aumento nos valores de CaO, possivelmente devido a 

contaminações na preparação da amostra ou durante a realização do ensaio. Apenas 

para as amostras contendo SG3 foi observada uma diminuição nos teores de SiO2. A 

presença de Al2O3 é devido à incorporação da alumina dos cadinhos usados na fusão 

dos vidros. Os teores de Al2O3 são maiores nas amostras F2 devido à mais baixa 

viscosidade alcançada pelo vidro durante a fusão e, portanto, há uma maior corrosão 

das paredes internas dos cadinhos. Tal incorporação de alumina ocasiona defeitos nos 

vidros chamados de estrias. As contaminações por Fe2O3 são semelhantes para todos 
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os vidros. Já a presença de Cl nos vidros com SG1 e com SG3 é devida à introdução 

de HCl como eletrólito na preparação do sol-gel; nos demais vidros a presença de Cl é 

considerada um contaminante. 

As amostras foram preparadas inicialmente com 0,5% de Se em massa. Os 

vidros F1 tiveram uma variação de 0,13 a 0,19% de SeO2 representando uma perda de 

72 a 82% do Se inicial. Já as amostras F2 apresentaram uma perda máxima de 70% 

para a amostra com SG1. Estes resultados corroboram com a literatura que indica a 

alta volatilização do selênio em vidros (cerca de 80%) durante o processo de fusão. 

Porém, chama a atenção o resultado obtido pela amostra F2-SG3 que apresenta 0,46% 

SeO2 em sua composição, ou seja, a perda relativa à volatilização do Se é de apenas 

34%, o que representa um ganho considerável em relação às demais fontes de selênio. 

Este fato lava a acreditar que o processo de calcinação da amostra SG3 tenha sido 

suficiente para gerar uma proteção de sílica para o selênio, diminuindo sua volatilização 

durante a fusão do vidro. Também a amostra F2-Se0 apresenta uma menor perda de 

Se, cerca de 52%. As amostras F2 apresentaram os maiores valores de concentração 

de Se em comparação às amostras F1. Tal fato pode estar relacionado com a maior 

quantidade de álcalis presente nas amostras F2. A concentração de Se no vidro rosa 

comercial é menor que o limite de detecção do equipamento utilizado, ou seja, possui 

concentrações na faixa de ppm. 

O vidro rosa comercial apresenta ainda uma pequena concentração de As2O3. 

Uma possível explicação para a presença de As2O3 nesse vidro pode ser a conhecida 

ação desse óxido como afinante em processos industriais. Por outro lado, atualmente, 

por questões de segurança, a maior parte das indústrias já dispensou o uso desse 

afinante, substituindo-o, na maior parte dos casos, por sulfato de sódio. 

A presença de elementos como NiO, MgO, K2O, CuO, etc, podem ser 

considerados desprezíveis uma vez que a FRX trata-se de uma técnica semi-

quantitativa e os valores apresentados para estes elementos é extremamente baixa. 

Observa-se ainda que as matérias-primas utilizadas para a preparação dos vidros não 

apresentam tais elementos em sua composição, e as fontes de selênio utilizadas são 

PA, portanto, estes podem ser provenientes de pequenas contaminações durante a 

preparação das amostras (equipamentos, moinho, espátulas, almofariz, etc). 
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4.2.2 Caracterização óptica 

 

 

Foram obtidos os espectros de absorção óptica das amostras F1 (Figura 36) e 

F2 (Figura 37). A janela de transmissão inicia-se em torno de 280 nm para todas as 

amostras. Para as amostras contendo Se é possível observar a presença de três 

bandas com máximos em 380 nm, 500 nm e 720 nm. As duas primeiras bandas se 

referem, respectivamente, a presença de íons Fe3+ e Se0 ou Se2- (formação de centros 

de cor de poliselenetos de ferro) [41,42]. 
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Figura 36 – Espectro de absorção das amostras F1. 
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Figura 37 – Espectro de absorção das amostras F2. 

 

 

Praticamente todo vidro comercial contém ferro. Este elemento é encontrado 

frequentemente como uma impureza indesejada nas matérias-primas, principalmente 

na sílica. Vidros que contêm ferro são afetados na transferência de calor pela radiação 

nos fornos de fusão. Então, o papel do ferro na estrutura do vidro é de fundamental 

importância para a compreensão das propriedades dos vidros. O comportamento do 

ferro é caracterizado pela presença simultânea dos dois estados de oxidação (Fe2+ e 

Fe3+), os quais podem existir em duas condições diferentes, hexa ou tetra coordenado. 

Isto permite uma grande variedade de combinações de estados de oxidação e 

coordenações as quais inferem diferentes propriedades aos vidros. A taxa Fe2+/Fe3+ é 

controlada pela pressão parcial, pela composição e pela temperatura. O ferro em vidros 

apresenta algumas bandas largas no visível e no infravermelho próximo, normalmente 

atribuídos ao ferro oxidado (Fe3+, férrico) e ao ferro reduzido (Fe2+, ferroso), 

respectivamente [75]. 
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Ambos íons ferroso e férrico absorvem luz UV abaixo de 350 nm devido aos 

processos de transferência de carga [76]. Mas a característica de ambos os íons de 

ferro é que eles podem ocupar posições predominantemente em simetria octaédrica 

e/ou posições com simetria tetraédrica. A distinção entre as duas posições é muito 

difícil e origina diferentes interpretações. Em relação ao íon Fe2+, este apresenta duas 

bandas de absorção óptica centradas próximo a 1000 nm e 2000 nm. A banda mais 

intensa em 1000 nm é larga indicando que o Fe2+ ocupa posições octaédricas. Uma 

outra característica interessante desta banda é a mudança da posição do pico em 

função da concentração de Fe2+ em direção a energias menores. Esta mudança foi 

atribuída por Edwards et al [77] a uma influência sobre a intensidade do campo de 

cátions modificadores. 

A predominância de Fe3+ em posições de formadores de rede e de Fe2+ em 

posições de modificadores de rede é responsável pela tendência de propriedades 

físicas como a temperatura de transformação do vidro, densidade e viscosidade pela 

mudança da taxa de Fe2+/Fe3+ [75]. Shelby e seus colaboradores [78] realizaram um 

estudo cujos resultados indicam fortemente que um íon ferroso é produzido pela 

redução de um íon férrico, o que também implica que uma pequena ou nenhuma 

quantidade de ferro metálico é produzida sob as condições usadas em sua pesquisa. 

Esta última conclusão é apoiada pela ausência de qualquer escurecimento aparente 

das amostras sob qualquer das condições usadas. As variações observadas na taxa de 

redução do ferro férrico na verdade eram resultado de variações na quantidade de gás 

dissolvido no vidro como uma função da pressão e na concentração de reações 

localizadas com conteúdos de ferro e foram de maneira alguma relacionadas a 

mudanças na difusividade do hidrogênio. Já Hannoyer et al [79] obteviveram o espectro 

de absorção óptica de uma amostra de vidro sodo-cálcico com 0,3% Fe2O3, indicando 

que o Fe3+ consiste de uma forte e intensa banda próxima a 377 nm, duas bandas de 

intensidade média na faixa de 416 nm a 434 nm, e vários picos fracos próximos a 487 

nm, 625 nm e 909 nm. Os autores atribuíram as bandas na faixa de 370 nm a 500 nm 

às transições de campo cristalino dos íons Fe3+ tetraédricos isolados e as bandas na 

faixa de 416 nm a 434 nm são íons férricos octaédricos. 
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Assim, a banda larga com início entre 600 nm e 850 nm, com pico máximo em 

720 nm, obtida nos espectros de absorção das amostras F1, pode ser atribuída: 

 ao Fe3+ na forma octaédrica relativa à transição 6A1→4T2 [79]; 

 ao Fe2+ encontrado em sua forma octaédrica [12,36]. Em vidros que possuem 

concentrações relativamente altas de ferro o íon Fe3+ é um forte absorvente de 

luz UV e provedor de cor amarela ao vidro, enquanto Fe2+ tem uma banda de 

absorção na região do infravermelho próximo, resultando na coloração azul [80]. 

Assim, a banda em questão pode ser atribuída a uma mudança da posição do 

pico em função da concentração de Fe2+, ou ainda, à uma sobreposição das 

bandas referentes à transferência de carga do Fe2+→Fe3+ e à banda do Fe2+ na 

forma octaédrica (transição de campo cristalino, spin permitido), cujos picos 

máximos são encontrados respectivamente em 621 nm (aproximadamente) e 

813 nm. Como esta banda aparece somente para os vidros de composição F1, é 

possível que, devido à maior concentração de álcalis na composição dos vidros 

F2, tenha ocorrido a completa oxidação do Fe2+ para o Fe3+. A análise química 

demonstra que a concentração de selênio é maior nos vidros F2, porém o 

espectro de absorção indica uma banda de absorção em 500 nm (Se0/Se2-) mais 

intensa para os vidros F1, assim como a cor rosa é mais intensa para estes. 

Segundo Nassau [9], as absorções de transferência de carga são de 100 a 1000 

vezes mais intensas que as transições d-d ou f-f encontradas nos metais de 

transição com efeitos de campos ligantes. Isto ocorre porque é preciso ter uma 

quantidade relativamente grande de átomos sujeitos às transições nos orbitais d-

d e f-f, para que se aumente a probabilidade de ocorrerem as exceções 

(mecanismos que permitem com que as regras sejam relaxadas e apareçam os 

espectros de absorção). Já as transferências de carga são transições permitidas, 

o que faz com que a mínima quantidade de impurezas já seja suficiente para 

resultar em colorações muito intensas. Usando como base o mecanismo de 

coloração por transferência de carga que ocorre na safira azul, pode-se atribuir a 

maior intensidade da banda em 500 nm para os vidros F1 pela presença da 

transição de Fe2+→Fe3+ que pode estar transferindo esta energia para o selênio. 

Como os vidros F2 não apresentam esta transição Fe2+→Fe3+ (possivelmente 
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devido a uma total oxidação do Fe2+ para o Fe3+), a intensidade da coloração 

rosa é menor, ou seja, não apresentam o fenômeno de transferência de carga. 

Assim, pode-se creditar a obtenção da cor nos vidros F2 ao mecanismo de 

metais de transição por campos ligantes e, aos vidros F1, a coloração é 

intensificada pela transferência de carga. Dessa maneira, pode-se dizer que a 

presença de Fe2+ e Fe3+ são essenciais para a intensificação da cor rosa 

proveniente da inserção do selênio. 

 

Cabe ressaltar que Paul [22] utilizou a mesma composição F1 (75% SiO2, 15% 

Na2O, 10% CaO em massa) e também observou em seu estudo a presença de três 

bandas centradas em 355 nm, 495 nm e 690 nm para as amostras de vidro sodo-

cálcico contendo selênio. O autor indica que a posição destas bandas pode sofrer uma 

pequena mudança de um vidro para outro, e que as bandas de absorção nesta região 

do espectro podem aumentar a partir de partículas esféricas de selênio com distribuição 

de tamanho de partícula na faixa de 50 a 250 nm. É ainda relatado que as três bandas 

de absorção não podem ocorrer para qualquer selênio monodisperso em estado sol no 

vidro; partículas de selênio com diâmetro menor que 100 nm não são capazes de 

produzir bandas acima de 300 nm e, portanto, as menores partículas teriam de ser 

aglomeradas (em torno de 200 a 250 nm) através de tratamento térmico para poder 

gerar bandas de energias mais baixas. 

As matrizes F1 e F2 apresentam apenas a banda em 380 nm. Observa-se ainda 

que a amostra de vidro rosa comercial possui um comportamento bastante similar, 

apresentando as mesmas bandas de absorção, além de uma outra banda em 

aproximadamente 575 nm. Os espectros de absorção de todas as amostras são 

também apresentados juntos na Figura 38 para comparação entre as composições, 

juntamente com a amostra de vidro comercial. 
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Figura 38 – Comparação entre os espectros de absorção das amostras F1 e F2. 

 

 

A Tabela 14 apresenta os parâmetros de cor das amostras F1 e F2, e os 

compara com a amostra de vidro comercial de coloração rosa. Observando o parâmetro 

a*, nota-se que a amostra F1-Se0 apresentou o maior valor seguido da amostra 

F1-SG1.  Observa-se ainda que as amostras F2 apresentaram valores bastante baixos 

para o parâmetro a*, contrastando com o fato de estas amostras apresentarem uma 

maior concentração de SeO2, conforme análise química previamente apresentada.  
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Tabela 14 – Parâmetros de cor das amostras obtidas por fusão. 

Composição Amostras L* a* b* 

 Matriz 97,25 -0,03 0,48 

F1 

Se0 92,71 1,95 1,37 

Na2SeO3 93,19 1,72 1,12 

ZnSeO3 93,52 1,51 1,39 

SG1 91,55 1,78 1,22 

SG3 96,40 1,00 1,90 

F2 

Matriz 97,30 -0,09 0,46 

Se0 96,40 0,91 1,68 

Na2SeO3 96,65 0,55 1,10 

ZnSeO3 96,76 0,98 1,39 

SG1 97,14 0,75 1,23 

SG3 95,90 0,10 0,70 

- Rosa comercial 95,38 1,48 0,27 

 

 

Além dos motivos expostos previamente a respeito das possibilidades de 

formação de cor nas duas composições, Varshneya [5] indica que uma relação 

adequada de Fe3+/Fe2+, podem causar a descoloração do vidro pela oxidação de parte 

do Fe2+ para o Fe3+. Já Goldal et al [37], indica que a presença destes contaminantes 

em proporção adequada, permite obter mais facilmente a cor rosa do selênio. Quando 

comparadas à amostra de vidro comercial, observa-se que as amostras F1 apresentam 

parâmetros bastante parecidos; o menor parâmetro b* pode ser atribuído a uma menor 

contaminação de íons de ferro. A Figura 39 apresenta os parâmetros de cor plotados no 

espaço a*b* para melhor visualização dos resultados. 

 



 91 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

am
ar

el
o  F1-ZnSeO

3

 F2-ZnSeO
3

 F1-SG1
 F2-SG1
 F1-SG3
 F2-SG3
 Rosa comerc.

 F1-Matriz
 F2-Matriz
 F1-Se0

 F2-Se0

 F1-Na
2
SeO

3

 F2-Na
2
SeO

3

 

 

b

a

vermelho

 
Figura 39 – Parâmetros de cor das amostras F1 e F2 contendo Se no espaço a*b*. 

 

 

O índice de refração médio (n) das amostras F1 foi obtido utilizando-se a técnica 

de elipsometria. O valor médio é apresentado na Tabela 15. É possível observar que de 

maneira geral as amostras apresentam uma variação de 1,522 a 1,539. 
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Tabela 15 – Índice de refração das amostras F1 e F2. 

Composição Amostras n 

F1 

Matriz 1,539 

Se0 1,535 

Na2SeO3 1,534 

ZnSeO3 1,550 

SG1 1,537 

F2 

Matriz - 

Se0 1,537 

Na2SeO3 1,525 

ZnSeO3 1,522 

SG1 1,532 

 

 

O valor do índice de refração da matriz F2 não é apresentado, pois os valores 

obtidos durante o ensaio não são compatíveis com as demais amostras de mesma 

composição. Tal evento pode ser atribuído à diferença de densidade, presença de 

porosidade, estrias, clusters entre outros. Também não são apresentados os resultados 

das amostras F1 e F2 com SG3, pois este ensaio foi realizado em 2012 no ICMM 

(Espanha) e estas amostras foram produzidas somente após este período.  

 

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

A observação em MET foi realizada para a amostra F1-SG1, porém assim como 

na amostra SG1-1,7% de selênio preparada com metanol, não foram observadas 

partículas de selênio metálico. As imagens obtidas podem ser observadas na Figura 40. 
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Figura 40 – MET da amostra F1-SG1. Escala de (a) 200 nm e (b) 100 nm. 

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 De maneira geral, os resultados mostram que os vidros F2 apresentaram maior 

fixação de selênio, podendo estar relacionado à maior concentração de álcalis na 

composição inicial. A maior presença de óxidos alcalinos, associada à menor 

viscosidade do vidro F2 também explicam o maior teor de Al2O3 no vidro, uma vez que 

esses dois fatores aumentam a intensidade da corrosão dos cadinhos de alta alumina 

pelo vidro fundido. As contaminações de Fe2O3 são semelhantes a todos os vidros 

analisados. Outros elementos apresentados em pequenas concentrações (NiO, MgO, 

K2O, CuO, etc) podem ser provenientes de contaminações na preparação da amostra 

para análise, equipamentos, entre outros. 

Em relação à proposta de sintetizar uma nova fonte de selênio, a amostra 

F2-SG3 apresentou uma perda muito baixa (34%) em relação às demais fontes de 

selênio e também em relação ao que indica a literatura. Possivelmente a calcinação do 

gel tenha criado uma proteção de sílica (“microencapsulado”) para o selênio, permitindo 

que houvesse uma menor volatilização deste elemento. Porém, o mesmo não foi 

observado para todos os vidros que utilizaram as amostras SG como fonte de selênio. 

Tal fato indica que, contrariamente ao indicado na literatura [4] não somente a fonte de 
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selênio utilizada, mas também a composição da matriz vítrea influencia na retenção do 

selênio. 

Os resultados indicam que a maior presença de álcalis favorece a retenção do 

selênio no vidro. Tal indicação permite considerar a possibilidade de que a maior 

concentração de cátions de sódio e cálcio na matriz de composição F2 esteja 

favorecendo a interação química entre estes e os íons de Se2-, e por consequência, 

fixando e aumentando a retenção do selênio no vidro. Neste caso, como se tem a 

presença de selênio em sua valência Se2-, e essa forma não promove cor no vidro, as 

amostras F2 apresentaram coloração rosa de fraca intensidade. Sendo assim, fica 

evidente que a maior retenção de selênio não é a responsável pela cor rosa intensa no 

vidro. A cor parece estar mais relacionada com o estado de oxidação do selênio, o qual 

é fortemente influenciado pelo “equilíbrio redox”, do que pela concentração de selênio. 

Na tecnologia vidreira, “redox” refere-se à razão Fe2+/ferro total, constituindo-se em 

importante parâmetro de controle na fabricação industrial de vidros. Observe-se os 

resultados do vidro rosa comercial cuja concentração de selênio é da ordem de ppm, 

mas que apresenta a coloração rosa tão intensa quanto os vidros produzidos com 0,5% 

de Se (considerando-se espessuras semelhantes).  Cabe ressaltar que apesar de a 

amostra SG3 ter apresentado um rendimento duas vezes maior do que se encontra na 

literatura, seu uso como fonte de selênio em proporções industriais é inviável no 

momento, uma vez que os materiais utilizados para sua obtenção são muito mais caros 

que as fontes de selênio já utilizadas. Apesar disso, o resultado obtido é um indicativo 

para a continuidade das pesquisas, utilizando o mesmo princípio e propondo novos 

métodos e materiais. 

Quanto à caracterização óptica das amostras, o ensaio de absorção óptica das 

amostras F1 e F2 mostram três bandas de absorção relacionadas à incorporação do 

selênio e à contaminação por íons de Fe2+ e Fe3+. A presença das bandas de Fe2+ e 

Fe3+ desempenham papel fundamental no desenvolvimento da cor nos vidros. As 

amostras F1 apresentaram uma banda de absorção do selênio mais intensa que as 

amostras F2, possivelmente pelo fato de que nem todo o Fe2+ tenha sido oxidado 

completamente. Desta maneira, é possível que esteja ocorrendo o fenômeno de 

transferência de carga para a formação da cor, sendo este um mecanismo que não 
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necessita grandes concentrações de íons colorantes. Já as amostras F2, indicam que 

todo o Fe2+ foi completamente oxidado e a coloração seria obtida por metais de 

transição sob efeito de campos ligantes. Os parâmetros de cor demonstram que as 

amostras F1 possuem os maiores valores +a*, ou seja, possuem a coloração rosa 

(vermelha) mais intensa. A amostra F1-SG foi a segunda com o maior índice de 

vermelho (+a*) dentre todas, sendo que o maior valor apresentado foi para a amostra 

F1-Se0. 

Embora a literatura afirme que a coloração rosa presente em vidros sodo-

cálcicos seja devida à presença de selênio em forma de partículas metálicas [22], não 

foram observadas na análise de MET partículas metálicas de Se. O mesmo vale para a 

amostra SG1 analisada. Os ensaios de absorção óptica indicam que possivelmente a 

coloração seja obtida pelos mecanismos de transferência de carga e também por 

metais de transição sob efeito de campos ligantes. As medidas de elipsometria indicam 

que o índice de refração médio das amostras varia de 1,522 a 1,539. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

 Foram sintetizados materiais ricos em sílica contendo selênio, pelo método sol-

gel. Nem todos os precursores de selênio avaliados puderam ser utilizados por 

diferentes motivos (por exemplo: ausência de estabilidade química e 

insolubilidade nos solventes propostos). As amostras apresentaram-se amorfas. 

 As amostras SG contendo Se apresentaram uma forte mudança de coloração 

com o tempo, podendo ser considerados materiais cromogênicos. Porém, tal fato 

não está relacionado com a interação da luz, portanto, é possível que a 

coloração seja apenas o resultado do envelhecimento do gel. Estas amostras 

possuem características potenciais para uma aplicação do material como sensor 

de umidade. 

 Análises químicas indicam que os vidros F2 apresentaram maior fixação de 

selênio, fenômeno que deve estar relacionado à maior concentração de álcalis 

na composição (possível interação química entre os cátions sódio e cálcio e os 

ânions Se2-). 

 O uso da amostra SG3 na composição F2 teve um rendimento de selênio duas 

vezes maior que o indicado na literatura (perda de 34% em massa). O tipo de 

fonte e a composição da matriz vítrea influenciam a retenção do selênio no vidro. 

 O ensaio de absorção óptica das amostras F1 e F2 mostra três bandas de 

absorção relacionadas à incorporação do selênio e à contaminação por íons de 

Fe2+ e Fe3+, as quais influenciam diretamente na coloração das amostras e no 

fenômeno de formação da cor (metais de transição e transferência de carga). 

 Os resultados de análise química e os parâmetros de cor demonstram que a 

obtenção da cor rosa provavelmente é mais dependente do “equilíbrio redox” do 

que da concentração de selênio no vidro. 

 Contrariamente ao afirmado na literatura [22], não foram observadas, por 

microscopia eletrônica de transmissão, partículas de Se elementar, nem mesmo 

na amostra SG1 analisada. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Propõem-se como trabalhos futuros para a continuidade desta pesquisa: 

 Estudar outras formas de preparar amostras de sol-gel utilizando os precursores 

de selênio Se0 e Na2SeO3; 

 Estudar a influência do tipo de atmosfera (redutora, neutra, oxidante) do forno 

durante a fusão nas propriedades dos vidros contendo as diferentes fontes de 

selênio;  

 Obter filmes finos das amostras de sol-gel e caracteriza-los para possíveis 

aplicações, por exemplo, como sensores de umidade; 

 Estudar outras possíveis maneiras de encapsular o selênio com o objetivo de 

diminuir a volatilização durante a fusão. 
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